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„Skąd pomysł na stworzenie nowego ma- 
gazynu na tak przepełnionym rynku me- 
dialnym?

Wierzymy, że jest miejsce dla pisma, 
które pokazuje praktyczną stronę polskiej 
rzeczywistości.

Chcemy w nim dać głos ludziom często 
zbyt zapracowanym, by publikować w  to- 
mach naukowych. Tym, którzy przekonali 
się na własnej skórze, jak funkcjonuje sfera, 
w której działają. Takim, którzy przeżyli zwy-
cięstwa i doświadczyli porażek. Ludziom, 
którzy metodą prób i błędów zdobyli wie-
-dzę, którą będą się z nami dzielić.

Na nasze łamy zaprosimy przedsiębior-
ców budujących polskie firmy, działaczy 
pozarządowych wprowadzających inno-
wacje społeczne, naukowców tworzących 
praktyczne rozwiązania.

Skąd ich znamy? Przede wszystkim ze 
Szkoły Przywództwa, naszego flagowego 
programu. Dzięki niemu co roku 100 
liderów z całej Polski ma szansę spotkać 
się z kilkudziesięcioma wybitnymi eksper-
tami. Do publikowania na łamach „Polski 
w Praktyce” zaprosiliśmy zarówno tych 
pierwszych – młodych specjalistów ze świe- 
żym spojrzeniem, jak i tych drugich – wyja-
daczy z wieloletnim doświadczeniem.  Tylko 
niektórych z nich dobrze znacie z mediów. 

Większość to ludzie, którzy w zaciszu wła- 
snej firmy, NGO czy instytucji robią nie- 
zwykłe rzeczy. Nasze pismo to przestrzeń, 
w której będą mogli dzielić się najlepszymi 
praktykami ze swoich dziedzin.

W nazwie mamy też drugi, niemniej 
ważny, człon – to Polska.

Chcemy bowiem, by rozwiązania, które 
będziemy opisywać, służyły naszemu pań- 
stwu, wpływały na jego przyszłość i wzbo-
gacały nas wszystkich. Nie będziemy 
mówić o  abstrakcyjnych problemach, tyl- 
ko wybierać tematy, które są istotne 
dla bezpiecznej przyszłości Polski, czyli 
kluczowej dla nas wartości, wpisanej w mot- 
to Instytutu Wolności.

Serdecznie zachęcam do lektury naszego 
Magazynu, ale też jego współtworzenia 
i dzielenia się swoimi doświadczeniami. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam 
do mailowego kontaktu: maciej.piotrow-
ski@instytutwolnosci.pl.

Maciej Piotrowski

PRAKTYCZNA STRONA POLSKIEJ 
RZECZYWISTOŚCI
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Polska już kilka razy miała iść drogą ko- 
goś innego: Irlandii, Japonii czy nawet Fin-
landii. Czas jednak na poważnie pomyśleć 
o  własnym kierunku. Strategiczne podej- 
ście cechuje najsilniejszych i  najważniej-
szych graczy. Polska ma ambicję stać 
się jednym z nich. Chcemy na poważnie 
dyskutować o naszym kraju i jego po- 
trzebach, możliwościach, wyzwaniach. Chce- 
my wskazywać możliwe kierunki i szanse. 
Dlatego powołujemy do życia “Polskę 
w Praktyce”. 

Zespół ludzi związanych z Instytutem 
Wolności chce zmieniać kraj. A ten 
magazyn będzie miejscem w którym dys-
kutować będą ze sobą praktycy, choć nie 
tylko. Chcemy pokazywać rozwiązania 
i przykłady. Chcemy inspirować i wska-
zywać możliwe kierunki. Wśród naszych 
autorów największe nazwiska, ale też praw-
dziwi praktycy, którzy codziennie zjadają 
zęby robiąc to, o czym u nas piszą. Takich 
treści nie ma nigdzie indziej. Dlatego 
w  tym numerze rozmawiamy z Justinem 
Yifu Linem, autorem Nowej Ekonomii 
Strukturalnej; prof. Ryszardem Bugajem, 
prezydentem Andrzejem Sadowskim z Cen- 
trum im. Adama Smitha czy Michałem 
Wawrem, ekspertem od innego spojrzenia 
na gospodarkę. 

“Polska w Praktyce” to ekspercki dwu-
miesięcznik. Pojawiamy się na trudnym 
rynku, by na nim zamieszać i pokazać, 
w  jaki sposób można nowocześnie mó- 
wić  o  gospodarce i innych najważniejszych 
kwestiach bez napięcia i bez patosu.

Zaczynamy od kwestii najważniejszych: 
jaka gospodarka? Ile tego państwa, ile 
tego biznesu? Ile wolności, a ile bezpie-
czeństwa? Jak odpowiedzieć na wyzwania 
konkurencyjnego świata, jak wybić się 
na pozycję kraju-lidera? Wreszcie jakie 
konkretne decyzje należy podejmować? 
W tym numerze przedstawiamy trzy drogi, 
którymi może pójść nasz kraj: liberalną, 
socjaldemokratyczną i tzw. trzecią drogę, 
opartą na katolickiej nauce społecznej. 
Każda z tych dróg ma swoje wady i zalety. 
Każda z tych dróg ma swoich zagorzałych 
zwolenników, ale też poważnych wrogów. 
Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której 
przedstawiciele każdej z koncepcji spoty-
kają się ze sobą, żeby nawzajem czerpać. 
Bo kierunek jest przecież w sumie ten sam: 
Polska.

Maciej Chudkiewicz

W KTÓRĄ STRONĘ?



W stronę trzeciej drogi
Michał wawer

Jednym z kluczowych pojęć wypracowanych przez katolicką naukę 
społeczną jest zasada pomocniczości. Mówiąc w skrócie, polega 
ona na tym, że państwo ma obowiązek interweniować wtedy, 
kiedy z jakimś problemem poradzi sobie lepiej niż sami obywatele 
- mówi o zasadach tzw. trzeciej drogi Michał Wawer w rozmowie 
z Przemysławem Antasem

WYWIADY
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W programie gospodarczym Ruchu 
Narodowego odwołujecie się do nauki 
społecznej Kościoła katolickiego. Czym 
wizja gospodarki rynkowej opartej na 
nauce społecznej Kościoła katolickiego 
różni się od wizji gospodarki rynkowej 
lansowanej przez liberałów oraz socjal-
demokratów?

Obecnie powszechne jest niestety prze-
konanie, że istnieją tylko dwie możliwe wizje 
gospodarki – socjalistyczna i liberalna. Obie 
te wizje są na różny sposób niechrześcijań-
skie i nieraz widzieliśmy, jak wprowadzane 
za wszelką cenę w życie prowadzą do fatal-
nych skutków. Socjalizm prowadzi między 
innymi do odebrania ludziom prawa do 
decydowania o sobie oraz motywacji do 
zmieniania życia, a liberalizm – do kon-
sumpcjonizmu, kryzysu rodziny i wspólnoty. 
W  tej sytuacji trzeba sięgnąć po zupełnie 
inną wizję gospodarki. A właśnie nauka 
Kościoła katolickiego jest bardzo solidnym 
fundamentem dla wszelkiej ludzkiej dzia-
łalności, również w dziedzinie gospodarki.

Tymczasem nauka katolicka wska-
zuje z  jednej strony, że prawo własności 
jest naturalne i powinno być chronione, 
a z drugiej strony – że własność prywatna 
ma określone funkcje społeczne i musi 
wiązać się też z określonymi obowiązkami. 
Jako narodowcy uważamy takie podejście 
za w pełni uzasadnione i racjonalne.

Co to w praktyce oznacza?

Praktyczne konsekwencje katolickiej 
nauki społecznej są bardzo obszerne  – 

w  zasadzie na każde pytanie dotyczące 
ustroju gospodarczego można odpowie-
dzieć z perspektywy katolicko-narodowej 
i odpowiedź ta będzie bardzo często różnić 
się od odpowiedzi udzielanej przez libera-
łów i socjalistów.

Z narodowej perspektywy bardzo ważną 
sprawą jest kwestia ochrony interesów 
wspólnoty i dbania o dobro wspólne. 
Katolicka nauka społeczna z jednej strony 
uznaje za całkowicie naturalne, że wspól-
nota narodowa dba o swoje dobrze pojęte 
interesy, choćby poprzez stosowanie 
mądrego protekcjonizmu gospodarczego. 
Z drugiej strony podkreśla, że nie może to 
nadmiernie ograniczać praw pojedynczej 
osoby. 

Z kolei stwierdzenie o społecznym cha-
rakterze prawa własności też niesie ze sobą 
określone konsekwencje. Własność nie 
powinna być wykorzystywana w sposób 
szkodliwy dla społeczeństwa, z czego 
wynika, że państwo ma prawo i obowiązek 
przeciwdziałać np. praktykom monopoli-
stycznym albo nadmiernym przywilejom 
banków.

Jak wygląda podział ról między 
państwo, biznes i trzeci sektor w takim 
modelu gospodarczym? 

Jednym z kluczowych pojęć wypracowa-
nych przez katolicką naukę społeczną jest 
zasada pomocniczości. Mówiąc w skrócie, 
polega ona na tym, że państwo ma obowią-
zek interweniować wtedy, kiedy z jakimś 
problemem poradzi sobie lepiej niż sami 

Filozoficzną podstawą katolickiej nauki społecz- 
nej jest unikalne podejście do prawa własności. 
Socjaliści własność prywatną zupełnie odrzu-
cają; liberałowie z kolei ją absolutyzują, tj. 
uważają, że własność nie powinna mieć żadnych 
ograniczeń, a każdą ludzką działalność widzą 
w kategoriach transakcji handlowych. 

Z tego obowiązku dbania o dobro wspólne 
narodu należy wyciągnąć kolejne, już bardzo 
konkretne wnioski – np. taki, że mamy prawo do 
uprzywilejowywania polskich przedsiębiorców 
przy zamówieniach publicznych albo prawo do 
kontrolowania napływu imigrantów – czyli coś, 
co obecnie zarówno liberałowie, jak socjaliści 
uważają za wręcz niemoralne.
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obywatele. Natomiast jeżeli obywatele są 
w stanie sobie z czymś poradzić – sami albo 
poprzez oddolne organizacje biznesowe 
i  pozarządowe – państwo ma obowiązek 
powstrzymać się od interwencji.

Z zasady pomocniczości wynikają 
bardzo praktyczne wnioski dla gospo-
darki – zwłaszcza zakaz regulowania 
przez państwo działalności gospodarczej 
w obszarach, gdzie nie przemawiają za 
tym bardzo ważne powody. A z drugiej 
strony trzeba jasno powiedzieć, że pań-
stwo ma prawo i obowiązek interweniować 
na przykład w  sektorach gospodarki 
istotnych dla naszego bezpieczeństwa 
militarnego i niezależności energetycznej, 
gdzie priorytetem jest zachowanie w  pol-
skich rękach kontroli nad kluczowymi 
przedsiębiorstwami.

Jak Pan ocenia realizację zasady 
pomocniczości w Polsce?

Niestety kolejne polskie rządy – zarówno 
lewicowe, jak i tzw. centroprawicowe – 
działają wbrew zasadzie pomocniczości. 
Również obecny rząd, przedstawiający się 
jako bardzo katolicki i narodowy, próbuje 
interweniować, gdy nie jest to potrzebne, 
np. na rynku gier komputerowych, który 
tej interwencji zupełnie nie potrzebuje. 
Natomiast robi bardzo niewiele tam, gdzie 
potrzebna byłaby duża i skuteczna aktyw-
ność – na przykład na polu walki z unikaniem 
opodatkowania przez zagraniczne kor-
poracje albo w obszarze tworzenia naszej 
niezależności energetycznej przez zwięk-
szenie wydobycia surowców.

Na czym polega patriotyzm 
gospodarczy?

Przede wszystkim – nie tylko na patrioty-
zmie konsumenckim. 

Choć daleko nam jeszcze do Francji, 
gdzie kiedy dziennikarze przyłapali pre-
zydenta Hollande’a na wymykaniu się 
z Pałacu Elizejskiego do kochanki, to opinia 
publiczna była najbardziej oburzona nie 
jego romansem, tylko tym, że jechał na sku-
terze włoskiej, a nie francuskiej produkcji.

Dużo większym problemem jest jednak 
zupełny brak etosu urzędniczego opartego 
na patriotyzmie gospodarczym. 

Widać to nawet w Unii Europejskiej, 
gdzie teoretycznie zakazane są wszel-
kie działania uprzywilejowujące rodzimy 
biznes i przedsiębiorstwa ze wszystkich 
krajów członkowskich powinny być trak-
towane tak samo. Odwołam się tu znowu 
do przykładu Francji: tajemnicą poliszy-
nela w  sektorze budowlanym jest fakt, że 
niefrancuska firma ma bardzo małą szansę 
wygrać przetarg na rozbudowę paryskiego 
metra albo dostać jakiekolwiek inne duże 
zamówienie publiczne. I to nie jest uregu-
lowane żadnymi przepisami – francuscy 
urzędnicy po prostu wiedzą, że ich zada-
niem jest również wspieranie francuskiego 
biznesu.

Skąd takie podejście do patriotyzmu 
gospodarczego polskich urzędników?

W Polsce mentalność administracji 
jest zupełnie inna niż np. w Niemczech 
i Francji. Została ukształtowana przez neoli-
beralny mit, że kapitał nie ma narodowości. 
Polski urzędnik prywatnie może nawet być 
patriotą, w sklepie kupować tylko polskie 
produkty, a w weekendy chodzić na prawi-
cowe manifestacje – ale kiedy przychodzi 
do pracy, staje się maszynką do bezmyśl-
nego stosowania przepisów. Nie zwraca 

Akcje typu „Swój do Swego po Swoje”, czy 
„Kupuj Polskie” przebijają się powoli do świado-
mości Polaków i przynoszą efekty.

W największych światowych mocarstwach 
normą jest to, że urzędnicy na wszelkich szcze-
blach administracji aktywnie wspierają swoich 
przedsiębiorców, a utrudniają ekspansję firm 
zagranicznych. 
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uwagi na narodowość kapitału ani na to, czy 
dany projekt przyniesie Polsce korzyść czy 
szkodę – liczy się tylko formalne spełnianie 
wymogów danej ustawy albo procedury.

Oczywiście jest to problem systemowy 
– urzędnik zachowuje się w ten sposób, bo 
tego wymagają jego przełożeni. Przełożeni 
z kolei nie mają odwagi stawiać na polski 
kapitał, bo zagraniczna firma może odwo-
łać się do sądu – a sądy prawie nigdy nie 
odstępują ani na krok od mechanicznej, 
literalnej wykładni przepisów. I tak dalej. 

Ten brak patriotyzmu gospodarczego 
przybiera nieraz formy wręcz groteskowe. 
Czymś normalnym w Polsce jest na przy-
kład koncentrowanie się przez kontrolerów 
z urzędów skarbowych, ZUS-u czy PIP-u na 
małych lokalnych firmach, a ograniczanie 
kontroli w dużych zagranicznych podmio-
tach. Małego przedsiębiorcę oczywiście 
łatwiej złapać na jakichś wykroczeniach 
czy zaniedbaniach, a nawet jeśli został 
o coś oskarżony bezpodstawnie, to często 
będzie wolał zapłacić karę niż wdawać się 
w kosztowny, wieloletni spór. Dzięki temu 
kontrolerzy mają lepsze wyniki i prost-
szą pracę, ale chyba nie taki powinien być 
ich cel.

Nie będę nawet mówił, jak wygląda 
patriotyzm gospodarczy na najwyższym 
poziomie administracji – władzy rządowej 
i samorządowej. Wystarczy wspomnieć 
choćby o wielomilionowych zwolnieniach 
podatkowych i dotacjach dla zagranicz-
nych inwestorów, o których rodzime firmy 
mogą tylko pomarzyć. I nie ma tu większej 
różnicy, czy rządzi lewica czy PiS.  W  krę-
gach rządowych dużo się mówi o walce 
z „banksterami”, ale kiedy premier Mora-
wiecki daje JP Morgan 20 milionów zł 
z pieniędzy polskich podatników, to słowo 
„hipokryzja” samo ciśnie się na usta.

Oczywiście patriotyzm gospodarczy 
dotyczy nie tylko administracji publicznej. 
Przedsiębiorca, konsument, pracodawca, 
pracownik – każdy z nas może się przy-
czyniać do narodowego dobrobytu na 
najróżniejsze sposoby. Rzecz jasna jakoś 

trzeba żyć – nie każdy może porzucić pracę 
w zagranicznej firmie albo zrezygnować 
z kupowania tańszych, zagranicznych 
produktów. Ale jeżeli bierze się interes 
narodowy pod uwagę w mniejszych i więk-
szych sprawach, to często się okazuje, że 
można niewielkim kosztem zrobić coś 
pożytecznego.

Czy patriotyzm konsumencki może 
być niebezpieczny? Promowanie na 
siłę kiepskiej jakości towarów czy 
usług tylko dlatego, że są polskie, nie 
sprzyja dobrym standardom.

To działa raczej w drugą stronę – jeżeli 
nie będzie patriotyzmu konsumenckiego, 
to nie będzie też polskich towarów dobrej 
jakości. Kiedy rodzima firma dopiero się 
rozwija, to zaczyna często, choć nie zawsze, 
od produkcji czegoś gorszego jakościowo – 
bo polski przedsiębiorca z definicji startuje 
z gorszej pozycji kapitałowej i technologicz-
nej niż jego zachodnia konkurencja. Jeżeli 
Polacy nie będą kupować tych gorszych 
produktów, to ta firma nigdy nie zarobi na 
tyle, żeby rozwinąć produkcję i podnieść 
poziom swoich wyrobów. Za to jeżeli klienci 
będą wybierać tylko pomiędzy produktami 
różnych polskich firm, to między przed-
siębiorcami zadziała konkurencja i będą 
musieli walczyć między sobą o klienta – 
a  dzięki patriotyzmowi konsumenckiemu 
będą mieli też pieniądze na zainwestowa-
nie w jakość.

Oczywiście każda branża ma swoją 
specyfikę i nie zawsze wygląda to tak 
samo. Patriotyzm konsumencki jest też 
ograniczony zwykłym zdrowym rozsąd-
kiem – można być patriotą, ale przecież nikt 
racjonalny nie będzie kupował czegoś dużo 
gorszego i do tego jeszcze dużo droższego. 

Dlatego też potrzebny jest również protekcjo-
nizm gospodarczy, dzięki któremu państwo 
może na różne sposoby sprawić, że zagraniczne 
produkty będą droższe lub mniej dostępne.
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To dość kontrowersyjne podejście. 
Ludzie w Polsce generalnie lubią 
wydawać pieniądze.

Wiem, że to, co mówię, jest bardzo 
kontrowersyjne dla ludzi wychowanych 
w epoce konsumpcjonizmu. Zwłaszcza 
w Polsce, gdzie jeszcze odreagowujemy 
biedę z czasów PRL i bardzo niechętnie 
słuchamy, że powinniśmy się w jakikolwiek 
sposób ograniczać przy wydawaniu swoich 
ciężko zarobionych pieniędzy. Ale na 
dłuższą metę to niestety jest jedyna droga – 
każda dzisiejsza potęga gospodarcza była 
kiedyś na etapie, gdy dopiero się rozwijała 
i musiała wymagać takiego poświęcenia 
od swoich obywateli, żeby rodzimy prze-
mysł mógł się rozwinąć. Przybierało to 
zresztą nieraz formy zupełnie skrajne – na 
przykład w Korei Południowej jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu kupowanie niektórych 
zagranicznych produktów było po prostu 
przestępstwem! Ale między innymi dzięki 
temu Korea, w połowie XX wieku jeden 
z najbiedniejszych krajów na świecie, dzisiaj 
jest światowym liderem technologicznym.

Na czym polega protekcjonizm gospo- 
darczy, który postuluje środowisko 
narodowe?

Częścią tego zadania są sprawy oczywi-
ste – na przykład to, że państwo powinno 
tworzyć efektywny i sprawiedliwy system 
podatkowy albo sprawnie działający 
wymiar sprawiedliwości, ale na tym nie 
koniec. Innym, równie ważnym czynnikiem 
jest stworzenie odpowiednio dopasowanej 
ochrony polskich przedsiębiorstw przed 
zagraniczną konkurencją – tak, by pol-
skie firmy mogły się rozwijać i powiększać 
narodowy kapitał, a nie pełnić funkcję tylko 
podwykonawcy zagranicznych korporacji.

Polska w globalnym systemie ekono-
micznym ma status neokolonii – jesteśmy 
dostawcą względnie taniej siły roboczej 
i atrakcyjnym rynkiem zbytu dla więk-
szych gospodarek. Zostaliśmy pozbawieni, 
a właściwie sami się zrzekliśmy własnego 
rozwoju technologicznego, polskich global-
nych marek, a nawet samodzielnej polityki 
gospodarczej. Współczesne państwo pol-
skie właściwie całkiem skapitulowało 
na polu chronienia polskiej gospodarki. 
Staliśmy się biernym odbiorcą unijnych 
regulacji, a kolejne rządy udają na przykład, 
że zagraniczny inwestor jest dla nas równie 
dobry, jak polska firma – ba, nawet lepszy, 
bo która polska firma może liczyć na takie 
zwolnienia podatkowe jak zagraniczne 
korporacje.

Czy da się to zmienić, pozostając w zgo- 
dzie z zasadami katolickiej nauki spo- 
łecznej?

Jeżeli mamy wyrwać się z obecnej sytu-
acji i dołączyć do światowej pierwszej ligi, 
zacząć musimy od zbudowania odpowied-
niego otoczenia dla rodzimego biznesu. 
Mamy tu do dyspozycji bardzo wiele narzę-
dzi protekcjonistycznych – nie tylko proste 
cła czy subsydia, które oczywiście w warun-
kach Unii Europejskiej są zakazane, ale 
także „miękkie” działania, takie jak na 
przykład promowanie patriotyzmu gospo-
darczego albo dyplomacja gospodarcza.

Nie ma też żadnej sprzeczności między 
protekcjonizmem gospodarczym a nauką 
Kościoła katolickiego. 

Nikt rozsądny nie oczekuje od ojca 
rodziny, że będzie zabiegał o interesy 
obcych ludzi w czasie, gdy jego własne 

Podstawowym zadaniem państwa powinno być 
stworzenie odpowiednich warunków do działa-
nia dla polskiego biznesu. 

Naród ma prawo dbać o swój dobrobyt i bezpie-
czeństwo, tak samo jak na przykład rodzina ma 
prawo dbać w pierwszej kolejności o swoich 
członków, a dopiero potem zajmować się innymi.
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dzieci są zaniedbane – takie zachowanie 
byłoby niemoralne. I tak samo niemoralne 
jest stwierdzenie, że polski rząd powi-
nien traktować na równi przedsiębiorców 
polskich i zagranicznych, gdy ci pierwsi 
znajdują się w znacznie gorszej sytuacji 
pod względem m.in. dostępu do kapitału 
i technologii.

Jak pogodzić protekcjonizm gospodar- 
czy w Polsce z możliwością ekspansji 
zagranicznej polskich firm? Nie oba- 
wiacie się, że zamknięcie rynków dla 
firm zagranicznych spowoduje po- 
dobny proces, jeżeli chodzi o polskich 
przedsiębiorców?

Protekcjonizm nie jest tym samym, co 
izolacjonizm. Nie polega na bezmyślnym 
zamykaniu szlaków handlowych. Mądra 
polityka gospodarcza polega między 
innymi na ostrożnym zbadaniu, jakie 
mogą być skutki danych działań i dokona-
niu oceny, czy nam się to opłaca. Czasami 
warto zamknąć sobie jakieś możliwości 
handlowe, żeby ograniczyć zagraniczną 
konkurencję na swoim rynku – i odwrotnie, 
czasami warto się pogodzić z wpuszcze-
niem do Polski konkurencji z jednej branży, 
by zyskać możliwości intensywnego eks-
portu w innym sektorze. Rzecz w tym, by 
w ogóle zacząć się nad tym zastanawiać 
i coś planować – bo nasza sytuacja wygląda 
obecnie tak, że beztrosko zapewniamy 
dostęp do naszego rynku każdemu, kto 
chce, a w tym czasie nasze firmy odbijają 
się za granicą od barier protekcjonistycz-
nych – nawet w obrębie Unii Europejskiej! 

Istnieje oczywiście coś takiego jak 
głupi czy szkodliwy protekcjonizm. Gdyby 
proste zamknięcie wszystkich granic sta-
nowiło cudowne rozwiązanie wszystkich 
problemów, to Korea Północna byłaby 
pierwszą gospodarką świata. Ale z drugiej 
strony żadne współczesne mocarstwo nie 
osiągnęło swojego statusu poprzez dog-
matyczne stosowanie prawideł wolnego 
rynku. Wielka Brytania, Niemcy, USA, 

obecnie Chiny – wszystkie te potęgi były 
budowane w oparciu o bardzo mocne 
ograniczenia dostępu do swojego rynku 
i stawały się orędownikami globaliza-
cji dopiero w momencie, gdy były na tyle 
rozwinięte, że na otwarciu granic więcej 
zyskiwały, niż traciły.

Nie ma tu niestety prostych rozwiązań 
i uniwersalnych recept. Ogólny kierunek 
naszej polityki gospodarczej powinien być 
jednak taki, że chronimy nasz rynek przed 
gospodarkami silniejszymi, a z kolei dążymy 
do wzajemnego otwierania granic z pań-
stwami słabszymi i mniej rozwiniętymi. Gdy 
państwo bogatsze i biedniejsze otwierają 
się wzajemnie na handel, to w zdecydo-
wanej większości wypadków na dłuższą 
metę wygrywa na tym państwo bogatsze. 
Nasza dotychczasowa polityka zupełnie 
ignorowała tę zasadę. I w efekcie staliśmy 
się częścią jednolitego rynku z  potęgami 
takimi jak Niemcy czy Francja, z którymi 
w ogóle nie jesteśmy w stanie konkurować. 
Z drugiej strony nic nie robimy, by umożli-
wić polskim firmom ekspansję na przykład 
na Ukrainę i Białoruś, gdzie moglibyśmy 
zdominować rynek.

Porozmawiajmy chwilę na temat 
stosunków społecznych w gospodarce 
rynkowej. Jak Pan rozumie kwestię 
solidaryzmu?

Solidaryzm jest jednym z najstarszych 
pojęć w myśli narodowej. Obecnie nie-
stety często nie odróżnia się solidaryzmu 
od socjalizmu, co jest paradoksalne, gdyż 
pojęcie to stworzono właśnie w opozycji do 
socjalizmu! Idea solidaryzmu oznacza po 
prostu tyle, że działania narodu i państwa 
powinny być nakierowane na wspólne 
dobro całego narodu – wszystkich klas 
i warstw społecznych. Jest to podejście 
odwrotne niż idea socjalistyczna, która 
zakłada, że najważniejszy jest interes jednej 
klasy, najuboższej, i że reszta społeczeń-
stwa powinna być wyzyskiwana w interesie 
tej grupy.
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Czym w praktyce różni się podejście 
solidarystyczne od socjalistycznego?

Różnica polega na tym, że ktoś wycho-
dzący z pozycji solidaryzmu będzie też 
brał pod uwagę interesy tych, którzy będą 
musieli sfinansować dane działanie, a także 
interesy przyszłych pokoleń, czy na przy-
kład zadłużenie się dzisiaj nie będzie zbyt 
kosztowne dla Polaków za kilkadziesiąt lat. 
Wsparcie jednego nie może opierać się 
na wyzysku drugiego. A najlepsze są oczy-
wiście takie działania, na których zyskują 
wszyscy – czyli nastawione na przykład na 
rozwój gospodarczy i rozwój rodzimych 
przedsiębiorstw.

Jak powinna wyglądać polityka 
w sferze stosunków pracy? 

Prawo pracy powinno być zgodne z ideą 
solidaryzmu, o której wcześniej rozmawia-
liśmy. Oznacza to, że powinno uwzględniać 
zarówno interesy pracodawców, jak i pra-
cowników. Problem polega na tym, że 
obecnie w Polsce funkcjonują dwa równo-
ległe systemy. Jednym jest zatrudnienie 
kodeksowe na umowach o pracę, gdzie 
pracodawcy są obciążeni absurdalnie 
rozbudowanymi obowiązkami biurokra-
tycznymi i kosztami finansowymi. Drugim 
jest zatrudnienie na podstawie umów 
cywilnoprawnych, gdzie z kolei pracownicy 
są często pozbawiani podstawowych praw. 
Oba systemy są głęboko niesprawiedliwe 

i jako radca prawny często oglądam wyni-
kające stąd problemy – zarówno ze strony 
uczciwych pracodawców naciąganych na 
dziesiątki tysięcy złotych przez cwanych 
pracowników, jak i ze strony rzetelnych 
pracowników zatrudnionych na umowie 
o dzieło i pozbawionych urlopu, zwolnienia 
chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego. 
Tę sytuację trzeba jak najszybciej zmie-
nić i połączyć dwa systemy w jeden, który 
uwzględni interesy obu stron. Uważam też, 
że jest to całkowicie wykonalne zadanie – 
te interesy da się pogodzić.

A jak pan ocenia kwestię dostępu do 
rynku pracy obcokrajowców?

Napływ imigrantów jest jedną z prze-
szkód dla unormowania stosunków 
pracowniczych w wielu branżach. Mamy 
tutaj do czynienia z błędnym kołem: płace 
są niskie, więc młodzi Polacy wyjeżdżają za 
granicę. Ściągamy na ich miejsce imigran-
tów, którzy sztucznie zaniżają płace. Płace 
utrzymują się przez to na niskim poziomie 
lub spadają na jeszcze niższy, więc młodzi 
Polacy wyjeżdżają za granicę… I tak dalej. 
W ten sposób można na dłuższą metę 
doprowadzić do likwidacji narodu skutecz-
niej, niż wywołując wojnę. I problem ten 
już teraz przybrał takie rozmiary, że trudno 
będzie go rozwiązać. 

Ktoś naiwny może powiedzieć „niech 
po prostu Polacy nie zatrudniają imigran-
tów” – ale problem w tym, że jeżeli jeden 
przedsiębiorca zatrudnia Ukraińców za 
1500 złotych, a drugi Polaków za 3000 
złotych, to ten drugi ma dwa razy wyższe 
koszty i szybko upadnie w konkurencji 
z tym pierwszym. W biznesie nie ma miej-
sca na nieefektywną politykę kosztową. 
To państwo polskie powinno zadbać, żeby 
na rynku było miejsce tylko dla takich imi-
grantów, jakich chcemy przyjąć.

I tu znowu odwołam się do mojego 
doświadczenia zawodowego – 

Mylenie solidaryzmu z socjalizmem wynika z te-
go, że najubożsi i pokrzywdzeni są najczęstszym 
adresatem również działań solidarystycznych. 
Często więc zdarza się, że narodowiec i socja-
lista mówią z pozoru to samo – że na przykład 
państwo powinno wspierać osoby chore i  nie-
zdolne do pracy, albo że zamożni członkowie 
społeczeństwa powinni płacić proporcjonalnie 
wyższe podatki. 
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Tymczasem uczciwy imigrant, który chce 
pracować legalnie i płacić podatki, musi 
przejść przez biurokratyczną gehennę  – 
w  swojej karierze nie spotkałem się 
z żadnym urzędem bardziej przeciążonym 
pracą, niedofinansowanym i nieprzyjaznym 
interesantowi niż mazowiecki wydział 
spraw cudzoziemców (WSC). Wizyta 
w  ZUS albo skarbówce to w porównaniu 
do WSC przyjemność. Także nawet wśród 
imigrantów przeprowadzamy selekcję 
negatywną i ułatwiamy życie cwaniakom, 
a utrudniamy uczciwym.

Czy mógłby Pan wskazać państwo, 
którego polityka gospodarcza jest 
najbliższa ideałom, o których Pan 
wcześniej mówił?

Nie umiem jednoznacznie wskazać ta- 
kiego państwa. Każda gospodarka ma 
swoją specyfikę i musimy szukać rozwiązań 
odpowiednich dla Polski, a nie bezmyślnie 
kopiować obce wzory. Niektórzy konserwa-
tywni liberałowie pokazują jako wzór dla 
nas na przykład Singapur, Hongkong czy 
Estonię – co jest absurdem, bo to są maleń-
kie kraje, a my jesteśmy relatywnie dużym 
narodem i państwem. Wybranie jednej 
branży i wyspecjalizowanie w niej całego 
narodu jest niezłym rozwiązaniem dla pań-
stwa-miasta, ale u nas się nie uda.

Z drugiej strony próby kopiowania np. 
chińskiej polityki gospodarczej albo polityki 
amerykańskiej sprzed 200 lat jest niemoż-
liwa, bo mamy dużo mniejszy potencjał, 
startujemy z innej pozycji i mamy zupeł-
nie inny kontekst polityczny – nie możemy 
sobie pozwolić na izolacjonizm. Wielka 
Brytania miała z kolei warunki, by stać się 
morską potęgą handlową – więc sama 

geografia wymaga od nas innego podej-
ścia. I tak dalej. Zmiennych jest bardzo 
wiele, więc nie możemy opierać się na 
jednym wzorze, ale wyciągać wnioski 
z doświadczeń wszystkich innych państw.

Być może najbardziej podobne do 
naszych warunki mieli Niemcy, tak że ich 
drodze do potęgi gospodarczej warto się 
w szczególności przyjrzeć. Ale też działali 
w innych czasach, przy innej technologii, 
w innym kontekście politycznym – nie ma 
więc sensu niewolniczo się trzymać ich 
wzoru.

Jak Pan ocenia uczestnictwo Polski 
w Unii Europejskiej?

Ceną za członkostwo w Unii jest to, że 
niemieckie czy francuskie firmy mogą 
bez żadnych ograniczeń i barier funk-
cjonować na polskim rynku, co w wielu 
branżach oznacza morderczą konkurencję 
dla polskiego biznesu. Istnieje cały szereg 
sektorów, gdzie polskie firmy zostały dopro-
wadzone do bankructwa lub wykupione, 
i w tych branżach nie ma żadnych szans na 
pojawienie się w przyszłości jakiejkolwiek 
dużej polskiej marki. Nie sposób wycenić, ile 
pieniędzy w ten sposób straciliśmy – ile by 
zarabiały polskie firmy, które w ramach Unii 
nigdy nie będą miały szansy powstać – ale 
mówimy o gigantycznych kwotach i  za- 
mknięciu sobie jako państwo perspektyw 
na przyszły rozwój. 

A dotacje unijne?

Dotacje unijne to zupełnie symbo-
liczna rekompensata za te straty, zresztą 
niekoniecznie przynosząca nam korzyści – 
inwestycje w drogi są z reguły pożyteczne, 

kontrola państwa polskiego nad imigracją, 
zwłaszcza z Ukrainy, jest niestety zerowa. 
Nielegalny imigrant może w Polsce latami prze-
bywać i pracować na czarno i nikt nie będzie 
zakłócał jego spokoju.

W największym skrócie: uczestnictwo w  je- 
dnolitym rynku unijnym utrwala nasz sta 
tus neokolonii – podwykonawcy, dostarczycie-
la siły roboczej i  rynku zbytu dla silniejszych 
gospodarek. 
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ale już na przykład unijne pieniądze pły-
nące do branży szkoleń doprowadziły do 
kryzysu w tym sektorze i drastycznego 
spadku jakości usług (o sukcesie firmy 
szkoleniowej po prostu przestała decydo-
wać jakość usług, a liczyła się przeze wiele 
lat tylko sprawność w pozyskiwaniu dota-
cji). Zresztą to też się kończy, bo w następnej 
perspektywie finansowej Polska będzie już 
prawdopodobnie więcej wpłacać do Unii, 
niż z niej otrzymywać.

Czy jest coś dobrego, co przyniosło 
polskim przedsiębiorcom wejście 
naszego kraju do UE?

Niektóre polskie firmy oczywiście sko-
rzystały na dostępie do unijnych rynków. 
Problem jednak w tym, że najczęściej 
dotyczy to branż, gdzie sukces jest oparty 
na tym, że w Polsce są niższe płace niż na 
Zachodzie – czyli zupełnie nie te branże, 
na których powinno nam najbardziej 
zależeć. To zresztą też się skończy, gdy na 
rynek unijny wejdzie kilka kolejnych krajów 
biedniejszych od nas i z niższymi płacami – 
Komisja Europejska planuje przecież 
przyjęcie na przykład kilku krajów bałkań-
skich i coraz bardziej otwiera się na Ukrainę.

Wielu Polaków chwali sobie dostęp do 
zagranicznych rynków pracy w UE.

Na dłuższą metę to dla nas problem. 
Innym olbrzymim kosztem uczestnictwa 
w Unii jest właśnie emigracja – ułatwianie 
młodzieży wyjazdu do bogatszych krajów 
w warunkach kryzysu dzietności jest 
demograficznym samobójstwem, które 
popełniliśmy z wielkim entuzjazmem. Roz- 
mawiamy o kosztach gospodarczych – kwe-
stii kosztów politycznych czy kulturowych 
obecności w UE nawet nie będę poruszał. 

Nie wierzy Pan w to, że dzięki Unii 
Europejskiej doganiamy bogatsze 
kraje Europy Zachodniej?

Jako narodowcy byliśmy w okresie 
wstępowania do Unii jedynym poważnym 
środowiskiem politycznym, które sprzeci-
wiało się tej decyzji. Nasze merytoryczne 
argumenty wtedy ignorowano – a dzisiaj 
okazuje się niestety, że większość naszych 
prognoz sprzed kilkunastu lat się spraw-
dza. Nie zachodzi na przykład obiecywany 
Polakom efekt „doganiania” zachodnich 
krajów przez Polskę pod względem stopnia 
rozwoju i bogactwa – gospodarczy dystans 
się utrzymuje, a nawet powiększa.

Jeżeli Unia ma tak zły wpływ na naszą 
gospodarkę, to jak Pana zdaniem 
mogłoby wyglądać wyjście Polski 
z Unii Europejskiej. Jak to wytłumaczyć 
polskim firmom, które akumulują 
kapitał poprzez podpięcie się pod 
globalne łańcuchy dostaw czy znaczny 
eksport do innych krajów UE? Dużo 
firm żyje z tego, że Polska „podpięta” 
jest pod gospodarkę unijną, de facto 
niemiecką.

Wystąpienie z Unii byłoby oczywiście 
dzisiaj gospodarczym trzęsieniem ziemi. 
Nasza gospodarka funkcjonuje obecnie 
wmodelu podwykonawcy dla niemieckiej 
gospodarki – inne branże zostały wykoń-
czone przez konkurencję i musimy w nich 
zaczynać niemal od zera. W imię kon-
centrowania się na gospodarce unijnej 
zrezygnowaliśmy też zupełnie z innych kie-
runków ekspansji – na przykład na Białorusi 
funkcjonuje obecnie więcej firm brytyj-
skich niż polskich…

Dlatego opuszczenie Unii trzeba mieć 
dobrze zaplanowane i rozłożone w czasie 
na długie lata, a być może dekady. Na 

Także zbyt szybkie, nieprzemyślane wystąpie-
nie z Unii przyniosłoby nam tylko ciężki kryzys 
gospodarczy. Jesteśmy w znacznie gorszej sy-
tuacji niż Wielka Brytania, która jest dużo mniej 
uzależniona od unijnego rynku. 
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pewno trzeba wcześniej zabezpieczyć inne 
kierunki eksportu, a bariery dla zachodnich 
firm wprowadzać stopniowo i ostrożnie. 
Być może będziemy musieli wywalczyć 
możliwość funkcjonowania przez jakiś czas 
jako państwo częściowo stowarzyszone 
z  Unią, z pełnym lub częściowym dostę-
pem do unijnego rynku.

To wszystko będzie oczywiście bardzo 
trudne i na różny sposób kosztowne. 
Opuścić Unię po dwóch dekadach będzie 
znacznie trudniej, niż po prostu do niej nie 
wchodzić. Niemniej na dłuższą metę bez 
opuszczenia Unii nie ma dla Polski per-
spektywy realnego, intensywnego rozwoju 
gospodarczego.

Porozmawiajmy o euro. Jakie są plusy 
i minusy prowadzenia suwerennej 
polityki monetarnej przez Polskę? 
Czy nie boi się Pan, że suwerenna 
polityka monetarna może skłaniać do 
nieodpowiedzialnych zachowań, bo 
w razie czego zdewaluuje się własną 
walutę i okradnie w ten sposób 
własnych obywateli?

To trochę tak, jakby twierdzić, że nie 
powinniśmy decydować na przykład 
o własnym budżecie państwa, bo politycy 
są nieodpowiedzialni, zadłużają kraj i źle 
wydają pieniądze. 

Jeśli mamy być suwerennym narodem 
i państwem, to odpowiedzią na problemy 
i nieodpowiedzialność powinien być wybór 
takich polityków do rządzenia państwem, 
którzy będą potrafili to robić – a nie prze-
kazywanie kompetencji naszego rządu 
i banku centralnego innemu państwu.

Zresztą przekonanie, że Unia i Niemcy 
będą prowadzić bardziej odpowiedzialną 

politykę monetarną, jest sprzeczne 
z  doświadczeniem. Wystarczy spojrzeć na 
decyzję o zaproszeniu do strefy euro państw 
południowej Europy i na nieudolną politykę 
pomocową dla Grecji, opartą o przejmowa-
nie greckiego majątku narodowego przez 
Niemców. Nie ma żadnych podstaw do 
twierdzenia, że unijni politycy będą mieli 
jakiekolwiek opory przed raptownym zde-
waluowaniem euro, jeśli akurat będą mieli 
taki kaprys.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą 
niskomarżową działalność, twierdzą, że 
wprowadzenie euro i wyeliminowanie 
ryzyka kursowego bardzo by im 
pomogło. Co Pan o tym sądzi?

Odpowiem krótko: jedną z nielicznych 
zalet globalnego systemu giełd i rynków 
kapitałowych jest to, że przed ryzykiem 
kursowym można się współcześnie łatwo 
zabezpieczyć. A partykularne interesy 
jednej grupy nie mogą być realizowane 
kosztem poświęcenia uzasadnionych 
interesów innych grup – kłania się soli-
daryzm narodowy, o którym wcześniej 
rozmawialiśmy. 

Jak pan ocenia poglądy tzw. trzeciej 
drogi odwołujące się do potrzeby 
dekoncentracji kapitału i przemysłu. 
Chodzi o tzw. dystrybucjonizm. Czy to 
w ogóle ma sens, biorąc pod uwagę 
światowe stosunki gospodarcze i stan 
polskich przedsiębiorstw?

Jeśli nie wierzymy w swoją zdolność do rządze- 
nia własnym państwem, to lepiej od razu popro- 
sić Niemców, żeby przysłali tu jakiegoś komi- 
sarza, który będzie rządził Polską zamiast nas. 

Polityka monetarna jest niesłychanie istotnym 
narzędziem zarządzania państwową gospodar-
ką i budżetem. Przyjęcie euro będzie oznaczało, 
że polska polityka monetarna będzie prowa-
dzona w sposób zgodny z potrzebami cudzymi, 
a  nie naszymi. Nie ma żadnego uzasadnienia 
dla takiego posunięcia.
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Dystrybucjonizm, czyli ideologia stwo-
rzona między innymi przez pisarza Gilberta 
K. Chestertona i oparta na katolickiej 
nauce społecznej, jest czysto teoretyczną 
utopią, której nikt nie próbował wdrożyć 
w praktyce – zresztą twórcy dystrybucjo-
nizmu na pewno nie byliby zwolennikami 
jakiejkolwiek „dystrybucjonistycznej rewo-
lucji”. Ideologia ta stanowi natomiast 
wielkie źródło inspiracji dla wszystkich 
narodowych myślicieli ekonomicznych, 
poczynając od dwudziestolecia międzywo-
jennego, i punkt wyjścia do dyskusji nad 
realistycznymi sposobami stopniowego 
przekształcenia gospodarki w myśl zasad 
katolickich.

W Polsce bardzo pożyteczną działal-
ność w zakresie propagowania myśli 
inspirowanej dystrybucjonizmem pro-
wadzi krakowskie Stowarzyszenie Trzecia 
Droga. W ubiegłym roku miałem przy-
jemność występować na organizowanej 
przez Trzecią Drogę konferencji im. Adama 
Doboszyńskiego, gdzie dyskutowałem 
z  dystrybucjonizmem z pozycji protekcjo-
nizmu i industrializmu. Polecam obejrzenie 
nagrań.

Czy zgadza się pan z poglądem, że 
podatki w Polsce są za wysokie? 
A może są za niskie? 

Do podatków w pełni stosuje się katolicka 
zasada pomocniczości. Jeżeli jako naród 
zabieramy komuś pieniądze, to powin-
niśmy być pewni, że potrzebujemy tych 
pieniędzy na bardzo ważny cel, i że zostaną 
wydane w sposób bardziej pożyteczny dla 
wspólnoty narodowej, niż gdybyśmy zosta-
wili te pieniądze podatnikowi. 

Problem w tym, że bardzo duża część 
tych pieniędzy jest marnotrawiona. Jeżeli 
najpierw szkodzimy podatnikowi, zabie-
rając mu pieniądze, a potem wydajemy te 
pieniądze w sposób szkodliwy dla narodu, 
poprzez np. finansowanie neomark-
sistowskich przedsięwzięć kulturalnych 
lub edukacyjnych albo dotowanie zagra-
nicznych banków – to takich podatków 
nie można nazwać inaczej niż kradzieżą. 
Z  bardzo wielu tego typu wydatków 
budżetowych można by po prostu zrezy-
gnować, a w zamian za to obniżyć podatki, 
zredukować dług publiczny albo sfinan-
sować działania naprawdę potrzebne 
i pożyteczne.

Większym problemem niż wysokość 
podatków jest ich skomplikowanie. Tutaj 
również widać marnotrawstwo na wielką 
skalę – Polska ma w porównaniu do innych 
krajów europejskich bardzo wysokie koszty 
poboru podatków. Ogromnym problemem 
dla przedsiębiorców jest również brak pew-
ności prawa i ryzyko związane ze zmianami 
przepisów oraz ich interpretacji. Myślę, że 
większość moich klientów wolałaby usu-
nięcie tego problemu od nawet znaczącej 
obniżki podatków.

Czy prawo i regulacje faktycznie sta- 
nowią taką barierę w rozwoju pol- 
skiego biznesu jak się to często słyszy, 
czy raczej problem leży w czym innym? 
Czy w Polsce tracimy setki milionerów 
przez to, że formularze do KRS są zbyt 
skomplikowane? Czy faktycznie polski 
przedsiębiorca musi czytać 3,5 godziny 
dziennie, by być na bieżąca z przepisami, 
skoro zdecydowana większość tych 
przepisów go nie dotyczy?

Bariery prawne i urzędowe rzeczywiście 
są istotnym problemem i w tym obszarze 
zawsze jest dużo do zrobienia dla mądrego 
rządu. W trakcie tego wywiadu mówiłem 
już na przykład o patologiach w prawie 
pracy i w prawie podatkowym. Myślę 

I gdyby pieniądze z budżetu były rzeczywiście 
dobrze wydawane, to odpowiedziałbym, że 
mamy w Polsce dość przyzwoite, umiarkowane 
podatki – nie za wysokie, nie za niskie.
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jednak, że bariery prawne dla działalności 
gospodarczej są mniejszym problemem 
niż inne zjawiska, o których wspominałem: 
mordercza konkurencja w ramach Unii 
Europejskiej i brak polityki gospodarczej 
sprawiają, że polskie firmy mają po prostu 
znacznie mniej klientów, niż mogłyby mieć 
w innych warunkach, a brak patriotyzmu 
gospodarczego jeszcze pogłębia ten pro-
blem. Z formularzami do KRS każdy sobie 
jakoś w końcu poradzi, ze skarbówką też 
można dać radę, ale brak klientów jest 
w stanie pogrążyć całe sektory gospodarki.

Skomplikowanie prawa byłoby dużo 
mniej dotkliwe, gdyby dla polskich przed-
siębiorców czymś normalnym było stałe 
współpracowanie z zaufanym prawnikiem. 
Niestety wiele firm, nawet całkiem sporych, 
uważa to za zbędny wydatek, a praw-
nika traktują jak ostatnią deskę ratunku 
– kiedy zawiedzie już wszystko inne i kiedy 
zwykle prawnik już niewiele może zrobić. 
Standardem jest konsultowanie się w spra-
wach prawnych tylko z księgowymi – a ci 
najczęściej nie mają odpowiednich kom-
petencji i z zasady w ogóle nie chcą się tym 
zajmować. Problem istnieje zresztą także 
po stronie prawników – większość kance-
larii poluje tylko na dużych klientów albo 
na pojedyncze sprawy, a mało który radca 
prawny albo adwokat jest zainteresowany 
budowaniem indywidualnej relacji z małą 
firmą i inwestowaniem czasu w obsługę 
klienta, który nie przyniesie kancelarii 
więcej niż kilkaset złotych miesięcznie. Po 
obu stronach konieczna jest zmiana men-
talności, która następuje bardzo powoli.

Jak Pan ocenia porozumienia 
handlowe nowej generacji (TTIP, 
TPP, CETA, EPA)? Czy stanowią one 
szansę czy zagrożenie dla polskich 
przedsiębiorstw i polskiej gospodarki? 
Wielu ekonomistów twierdzi, że bez 
ekspansji zagranicznej nasze firmy 
nie będą miały szans na szybką 
akumulację kapitału. 

Oczywiście w pełni się zgadzam ze 
stwierdzeniem, że ekspansja zagraniczna 
polskich przedsiębiorstw jest bardzo pożą-
dana. Niestety nie podzielam optymizmu 
ekonomistów głównego nurtu, którzy twier-
dzą, że te międzynarodowe porozumienia 
przyniosą nam taki skutek. Powtórzę jesz-
cze raz: jeżeli dwie gospodarki, silniejsza 
i słabsza, znoszą bariery handlowe i celne, 
to z zasady działa to na korzyść gospodarki 
silniejszej. W zaawansowanych, wysoko-
marżowych branżach firmy ze słabszego 
państwa po prostu nie wytrzymują kon-
kurencji z lepiej wyposażonymi w kapitał 
i technologię przedsiębiorstwami z pań-
stwa silniejszego. Jedyne branże, gdzie 
może dominować państwo biedniejsze, to 
te oparte o tańszą, nisko wykwalifikowaną 
pracę.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie 
wymienione umowy to porozumienia 
z państwami wyżej rozwiniętymi niż Polska. 
Ich bezpośrednim skutkiem będzie więc 
to, że polskie firmy – już wcześniej pod-
dane morderczej konkurencji z państwami 
zachodniej Europy – muszą walczyć 
o przetrwanie jeszcze dodatkowo z takimi 
potęgami gospodarczymi jak Japonia czy 
USA. Jeżeli w ogóle na obecnym etapie 
mielibyśmy zabiegać o porozumienia han-
dlowe, to powinny to być umowy z krajami 
biedniejszymi, przede wszystkim za naszą 
wschodnią granicą – na tych rynkach nasze 
firmy miałyby jakieś perspektywy na rze-
czywistą ekspansję. Tyle tylko, że jeżeli takie 
umowy będzie zawierała w naszym imie-
niu Unia Europejska, to również na rynku 
np. ukraińskim będziemy musieli konkuro-
wać z firmami niemieckimi i francuskimi.

Oczywiście dla poszczególnych branż 
porozumienia handlowe mogą być 
korzystne – na przykład na umowie 
o  wolnym handlu między UE a Japonią, 
tzw. EPA, dużo do wygrania mają polscy 
rolnicy. Tylko że jednocześnie umowa ta 
będzie przysłowiowym gwoździem do 
trumny dla polskiego przemysłu wysoko 
zaawansowanego. Przerażające jest to, że 



18 WYWIADY

Michał Wawer – członek zarządu i skarbnik Ruchu 
Narodowego, radca prawny i przedsiębiorca. 
Rozpoczął działalność polityczną jako pełnomoc-
nik finansowy komitetu „Warszawa Dla Rodziny” 
w wyborach samorządowych w 2014 roku. W 2016 
roku koordynował prace nad Programem Ruchu 
Narodowego „Suwerenny Naród w XXI wieku”. 
W  latach 2015–2016 prowadził audycję „Vocanda 
- Radiowy Poradnik Prawny” w Radiu Wnet. 
Obecnie autor kolumny publicystycznej „Praw(n)
a Strona” w Mediach Narodowych. Działa społecz-
nie jako wolontariusz działu prawnego Fundacji 
Pro – Prawo do Życia i zasiada w Radzie Fundacji 
Piastowskiej. Prowadzi w Warszawie kancela-
rię prawną specjalizującą się w obsłudze małych 
przedsiębiorstw.

polscy politycy z partii systemowych nie-
zależnie do tego, czy wywodzą się z lewicy, 
czy z PiS, nie tylko nie próbują powstrzymy-
wać zawierania tych umów, ale jeszcze je 
entuzjastycznie popierają.

Jak Pana zdaniem będzie wyglądała 
gospodarka rynkowa w przyszłości?

Jeszcze niedawno wydawało się, że nic 
nie powstrzyma nieubłaganego marszu 
ku globalizacji – Unia Europejska zawierała 
kolejne wielkie porozumienia handlowe, 
Chiny dołączyły do grona krajów popie-
rających globalny wolny rynek. Był to dla 
nas fatalny kierunek, bo jeżeli cały świat 
połączy się w jeden rynek bez barier han-
dlowych, to pozycja każdego państwa 
zostanie utrwalona – mocarstwa umocnią 
się w swojej potędze, a kolonie pozostaną 
koloniami. Trend ten przynajmniej chwi-
lowo odwrócił Donald Trump, popychając 
USA w kierunku większego protekcjonizmu 
gospodarczego. Uważam, że dla Stanów 
Zjednoczonych jest to generalnie błędna 
polityka – protekcjonizmu potrzebujemy 
my, jako kraj średnio rozwinięty, ale dla 
mocarstwa takiego jak USA koszty utraty 
dostępu do rynków zbytu mogą dalece 
przewyższać korzyści płynące z ochrony 
swojego przemysłu. Z naszej perspek-
tywy amerykański protekcjonizm jest za to 
dobrą wiadomością – jeżeli między mocar-
stwami zaczną wybuchać wojny handlowe, 
to dla polskiej gospodarki może otworzyć 
się wiele nowych możliwości. Ale oczywi-
ście Polsce niezbędny jest też rząd, który 
będzie to rozumiał i umiał wykorzystać.



Polityka musi być oparta na wiedzy
andrzej sadowski

Dla obu stron politycznej barykady bohaterem jest „Konstytucja”. 
W jej obronie organizowane są demonstracje. Ale nie słyszę w tych 
sporach, dyskusjach ani w pokazywaniu, że istota konstytucji 
to gwarancja praw dla jednostki i jej ograniczenie dla władzy –
mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha 
w rozmowie z Maciejem Chudkiewiczem.

WYWIADY
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Ile powinno być państwa, biznesu, a ile 
innych instytucji w gospodarce?

Trzeba zadać inne pytanie: gdzie jest 
granica dla władzy rządu i państwa? 
Konstytucje na świecie tworzone były dla 
ochrony obywatela przed władzą i stawiały 
granicę, której władza przekroczyć nie 
powinna. 

Jakiej w takim razie odpowiedzi udzie- 
liłby pan na tak postawione?

A jakby Pan do tego podszedł?

Ksiądz Józef Tischner powiedział, że nie 
potrzeba nam innej władzy poza strażą 
pożarną.

To zapytam inaczej: co dzisiaj współ- 
czesny liberalizm może zaproponować 
gospodarce? Wiele osób, z tzw. drugiej 
strony sporu gospodarczego twierdzi, 
zwłaszcza po kryzysie z 2008 r., że 
liberalizm czy może neoliberalizm po 
prostu się skończył. A może koncepcje 
liberalne nadal są ważne tylko trzeba 
na nie inaczej patrzeć?

Alan Greenspan po 2008 roku wyjawił 
co naprawdę się stało. Przyznał, że wraz 
z  mu podobnymi, chciał administracyjnie 
stworzyć więcej klasy średniej. Ustawowo 
zmuszono instytucje f inansowe, aby 
30  proc. puli kredytów udzielały osobom 
bez zdolności do spłacenia zobowiązań. 
Jak mawiał Stefan Kisielewski „Kisiel” oce-
niając socjalizm: „to nie kryzys, to rezultat”. 

Jak to się ma do klasyki myśli liberalnej 
i Adama Smitha z „Bogactwem narodów” 
i „Teorią uczuć moralnych”, czy Johna Locka 
i „Dwoma traktatami o rządzie”? Kiedy 
Adam Smith pisał „Bogactwo narodów” 
mianem „free trade” określano przemyt.

David Ricardo zauważył, że jeśli towary 
nie będą przekraczały granic to będą to 
robiły armie. 

Skoro tyle się zmieniło od czasu, kiedy 
Adam Smith pisał jedno ze swoich 
największych dzieł, to co dzisiaj mo- 
żemy zrobić? Skoro „free trade” to już 
nie jest przemyt ale legalna działalność 
na bardzo wielu obszarach? Czy 
w  związku z tym koncepcje liberalne 
są na tyle potrzebne, żeby je wciąż 
promować, trzeba o nie walczyć i o nich 
mówić? Czy to nie jest już oczywista 
oczywistość?

To jest pytanie czy chcemy żyć wolni 
czy nie. Wolność ma wiele wymiarów. Oto 
część obywateli Szwajcarii walczy o wol-
ność organizując referendum w sprawie 
prawdziwego pieniądza. Chcą mieć praw-
dziwy pieniądz, który będzie gwarancją ich 
wolność i własności.

Co jeszcze możemy powiedzieć o ide- 
ach wolnościowych, o których należy 
i warto pamiętać, o których powinien 
pamiętać polski premier, ktokolwiek 
by nim nie był?

Skoro nawet w czasie prowadzonej wojny 
rządom nie można robić wszystkiego, to tym 
bardziej w czasie pokoju. Lista z dopuszczoną 
ingerencją rządu w naszą wolność musi mieć 
charakter zamknięty. Lista może być krótsza 
lub dłuższa, ale zamknięta. 

Spekulacyjny krach na rynkach finansowych 
roku 2008 był rezultatem wcześniejszej inter-
wencji władz USA w rynek kredytowy. Nie da się, 
ani administracyjnie stworzyć bogactwa. 

Władza tak regulowała wymianę handlową, że 
pozostawał tylko on. 

Trwałe bogactwo pochodzi z pracy, a nie ze spe-
kulacji, czy rozdawania pieniędzy.



21WYWIADY

Polacy są pionierami w stawianiu granic 
dla władzy i walki o gwarancje dla wolności 
osobistych. Nasze doświadczenia i doko-
nania zauważono i zastosowano nawet 
w  Ameryce. Badacze amerykańskiej kon-
stytucji piszą o polskim w niej śladzie. Czy 
którakolwiek z oficjalnych stron „sporu 
o konstytucję” nawiązuje do polskich wol-
nościowych i republikańskich tradycji? 
W obecnej Konstytucji Polski nie ma real-
nych granic dla obrony wolności i własności 
obywatela. Ich brak pozwala m.in.na rena-
cjonalizację. Rządy przejmują prywatne 
przedsiębiorstwa wykorzystując narzę-
dzia rynkowe poprzez giełdę i zamienią 
je na państwowe lub zależne. Konstytucja 
pozwala też na przywrócenie systemu 
monopartyjnego. Wystarczy ustalić wysoki 
próg wyborczy.

Ale czy gdyby państwo nie 
interweniowało na rynku, to nie dopuści 
do tego, że inne bardzo silne podmioty 
będą przejmować te słabsze? A więc 
polski kapitał nie będzie w stanie na 
tym rynku się odnaleźć i zbudować 
swojej siły, bo np. będzie blokowany?

Jeden z sędziów Sądu Najwyższego Sta- 
nów Zjednoczonych zauważył, że władza 
nakładania podatków jest władzą nisz-
czenia, dlatego musi być ograniczona. 
Nasi przodkowie wywalczyli prawo kon-
troli władzy, że bez ich zgody (warto 
zwrócić uwagę, że ok. 10 proc. obywateli 
I Rzeczpospolitej Polskiej miało prawa 
wyborcze, co nie miało miejsca we Francja 
nawet w końcu XIX wieku), nie można 
było nakładać nowych podatków. Dzisiaj 

w Polsce, mimo że mamy konstytucję, 
podatki nakładają urzędnicy. Wybieramy 
kolejne parlamenty i rządy, które jak 
tylko zostaną wybrane to podnoszą nam 
podatki bez naszej wcześniejszej wybor-
czej zgody. Międzynarodowe korporacje 
mają w Polsce prawdziwy raj podatkowy. 
Na Cyprze czy Malcie musiałyby zapłacić 
kilka procent. W Polsce zgodnie z prawem 
i obowiązującym systemem nie muszą 
płacić nawet tego. O jakiej w takim razie 
interwencji polskich rządów mówimy? 
Władze interweniują, ale w działalność pol-
skich przedsiębiorców. Rozdają ich i nasze 
pieniądze korporacjom.

Warto przypomnieć dlaczego tak 
łatwo udało się zdemontować demokra-
cję w II Rzeczpospolitej. Profesor Adam 
Krzyżanowski zauważył, ze skoro upań-
stwowiono życie gospodarcze to łatwo 
było – pozbawiając obywateli aktywności 
gospodarczej – na końcu obalić papierową 
konstytucję, bo nie chroniła ona już części 
praw.

Czy członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej ma sens? Zmierzam tym 
pytaniem do stwierdzenia, że nasza 
obecność w UE w pewnej mierze 
Polskę ogranicza – podpisujemy jakiś 
traktat, zobowiązujemy się do czegoś. 
Czy może nie ma w ogóle sensu nad 
tym dyskutować, bo to jest nasza 
dziejowa sprawiedliwość, szansa?

Unia Europejska z 2018 roku jest inną 
Unią niż ta z roku 2004. Szyld jest tylko ten 
sam. W 2004 roku Unia deklarowała równy 
dostęp do rynku pracy, kapitału, swobod-
nego przepływu towarów itd. 

Dla obu stron politycznej barykady bohaterem 
jest „Konstytucja”. W jej obronie organizowane 
są demonstracje. Ale nie słyszę w tych spo-
rach, dyskusjach ani w pokazywaniu, że istota 
konstytucji to gwarancja praw dla jednostki 
i ograniczenie dla władzy.

Rasizm ekonomiczny polegający na przywi-
lejach dla firm z zagranicy opłacanych przez 
dyskryminowane polskie firmy trwa od Polski 
międzywojennej. 
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Dzięki niej Unia miała być gospodarczo 
bardziej konkurencyjna i rozwinięta niż USA 
po zredukowaniu biurokracji i utrudnień 
dla przedsiębiorczości. Po jej porzuceniu 
jest dziś jedną z miar zacofania Unii nie 
tylko wobec USA ale coraz częściej krajów 
azjatyckich.

A czy przyjęcie Euro przez Polskę to 
byłby dobry ruch czy, jednak lepsze 
jest trzymanie własnej waluty dopóki 
jest to możliwe?

Bez znaczenia. Zarówno dla nas, jak i dla 
samej Europy. Z tego względu, że bogactwo 
nie pochodzi ze zmiany farby na bank-
notach, którymi płacimy. Wprowadzenie 
Euro argumentowano, tym, że jest ono 
narzędziem odgórnej integracji przede 
wszystkim politycznej, a nie ekonomicznej. 
Mimo wprowadzenia Euro towary ciągle 
nie przekraczają tak swobodnie granic Unii 
jak ludzie, którzy mają Euro w kieszeni. 
W  raporcie Komisji Europejskiej z okazji 
kolejnej rocznicy wprowadzenia Euro mo- 
żna przeczytać, że jego przyjęcie było suk-
cesem ale wyłącznie politycznym. Kraje, 
które przyjęły Euro miały spadek wzrostu 
gospodarczego i wzrost bezrobocia. Nawet 
Irlandia tego doświadczyła. W raporcie NBP 
z 2004 roku o korzyściach z przyjęcia 
Euro był argument, że od samej zmiany 
koloru farby na banknocie w Polsce będzie 
większy wzrost gospodarczy. Później argu-
mentowano, że przyjęcie Euro uporządkuje 
samo z siebie stan finansów publicznych 
Polski. Euro ani w Grecji, ani w innym kraju 
nie uporządkowało finansów publicznych, 
ani nie spowodowało większego wzrostu 
gospodarczego. 

Ale pojawiają się takie głosy, że to 
właśnie Grecja była wyjątkiem. Są 
argumenty po obu stronach, jedni 
mówią, że przy wprowadzeniu euro 
ryzyko kursowe spadnie, a drudzy, że 
po wejściu do strefy euro nie będziemy 
mogli choćby zdewaluować własnej 
waluty.

Gdyby było Euro w Polsce, to jakie ma 
wtedy znaczenie, czy za euro sprzedaje się 
we własnym kraju, czy do sąsiada, który ma 
też Euro? Sprzedaż to sprzedaż, ważne jest 
aby była z zyskiem. Ryzyko kursowe znik-
nie tylko wobec jednej waluty, ale zostanie 
wobec innych. 

Rozmawiamy o granicach. A czy 
państwo może wspierać jakieś se- 
ktory gospodarki, może wybierać, po- 
wiedzieć, jak przy elektromobilności, 
że rozwijamy się, ale ten sektor ma 
trochę łatwiej?

Nie sposób ignorować doświadczeń 
z innych krajów, gdzie wprowadzano okre- 
ślone rozwiązania, których wyniki są 
widoczne gołym okiem i w dodatku 
zostały naukowo przebadane. W jednym 
z państw, w którym w połowie XX wieku 
PKB na głowę wynosiło nieznacznie powy-
żej czterysta dolarów, a my mieliśmy wtedy 
ponad trzy tysiące dolarów, teraz jest 90 
tysięcy, a w Polsce trzydzieści kilka tysięcy 
dolarów. Co takiego się u nich stało, że nas 
wyprzedzili o kilka długości? Przywódca 
tego kraju zapytany o to jakie kompetencje 
trzeba mieć do rządzenia, odpowiedział, że 
wyłącznie moralne. 

Dziś stara część Unii walczy z Polską, aby admi-
nistracyjnie ograniczać konkurencję naszych 
przedsiębiorców. Wolny rynek był podstawą dla 
europejskiej integracji i przyjętej w 2000 roku 
Strategii Lizbońskiej. 

Handlujemy nie tylko ze strefą Euro. Eksporterzy 
to nie jest cała polska gospodarka.

Od jakiegoś czasu postuluję, że to nie gospodar-
ka powinna być oparta na wiedzy, bo zawsze 
była, tylko polityka musi być oparta na wiedzy.
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Dlatego uważam, że polityka powinna 
być oparta przynajmniej na wiedzy, jeżeli 
kompetencje moralne są dla polityków 
nie do osiągnięcia. Znakomitym przy-
kładem tzw. przedsiębiorczego państwa 
i  jego większej skuteczności niż prywat-
nego przedsiębiorcy jest Japonia i Korea 
Południowa. W Japonii, po okupacji amery- 
kańskiej powstało specjalne ministerstwo: 
MITI, które miało projektować rozwój 
na dziesiątki lat. W wyniku tej inżynierii 
gospodarczej rząd Japonii skazał prze-
mysł samochodowy na marginalizację. 
Japońskie samochody nigdy nie miały być 
produktem eksportowym. Ministerstwo 
MITI prowadziło bezpardonową walkę 
z panami Toyodą, Hondą i innymi przemy-
słowcami japońskimi, którzy mieli takie 
marzenie, żeby produkować samochody. 
Zrealizowali je walcząc z własnym rządem, 
który lepiej wiedział jaki rozwój jest dla 
nich „najlepszy”. Japońskie samochody 
uchodzą na świecie za jedne z najlepszych. 
Która kompetencja jest zdrowsza nie tylko 
moralnie, ale ekonomicznie? Czy urzęd-
ników od projektowania nam przyszłości, 
którzy nie ponoszą ryzyka za decyzje, czy 
przedsiębiorców, którzy ryzykowali swój 
i powierzony majątek innych aby dawać 
to, co najlepsze dla obywatela? W Korei 
Południowej zaś największa firma techno-
logiczna tego kraju sama z siebie poprosiła 
o zdjęcie ochrony rządu, bo przeszkadza 
im to w konkurencji z Apple. Amerykańska 
firma zyskała przewagę nie dlatego, że 
rząd ją intensywnie wspierał, ale dlatego, że 
korzystała z większej wolności niż w Korei. 
Rozwój tego kraju był „finansowany z bied-
nych ludzi”. Ekspansja czeboli, czyli wielkich 
koncernów Korei Południowej odbyła się 
kosztem obniżenia poziomu życia zwykłych 
obywateli. Pieniądze władza rozdawała po 

uznaniu, za łapówki, a nie z racjonalności 
ekonomicznej. Stąd bankructwa czeboli 
i nieprawdopodobny poziom skorumpo-
wania elit politycznych. W tym roku byłą 
prezydent Korei Południowej Park Geun 
Hie skazano na 24 lata więzienia za nad-
użycie władzy, korupcję i wymuszenia. To 
jest prawdziwe oblicze rządów interwen-
cjonizmu i etatyzmu, które gloryfikuje się 
jako przedsiębiorcze państwo. 

Czyli państwo samo nie powinno in- 
gerować? A we współpracy z biznesem?

Przez jednego z prezydentów Rzecz- 
pospolitej Polskiej zostałem zaproszony do 
panelu eksperckiego, żeby skomentować 
raport dotyczący konkurencyjności pol-
skiej gospodarki.

Z tego by wynikało, że jej niska kon-
kurencyjność i w rezultacie upadek był 
spowodowany niewystarczającymi inwe- 
stycjami w naukę. A można było zaob-
serwować coś zgoła innego. Obok nas żył 
naród, który miał tych samych poetów, 
kompozytorów i ten sam język ale praco-
wał w dwóch różnych systemach. Po jednej 
stronie granicy produkowano Mercedesy, 
a po drugiej Trabanty. Kiedy zlikwidowano 
granicę okazało się, że nikt nie potrzebuje 
Trabantów. 

Kompetencja moralna pozwala na wybór tego 
rozwiązania i doświadczenia z innych krajów, 
które pozwala szybciej i skuteczniej budować 
dobrobyt obywateli.

Główny postulat raportu był taki, że konkuren-
cyjność naszego kraju zależy od zwiększenia 
pieniędzy na naukę i badania. Podobne twierdze-
nia pamiętam jeszcze z czasów Polski Ludowej.

Hernando de Soto badający przyczyny biedy za-
uważył w „Innym Szlaku”, że ludzie na świecie 
są tacy sami. Tak samo chcą cieszyć się życiem, 
pracują, zakładają rodziny ale to, co powoduje 
różnicę w efektach ich pracy i poziomie ich do-
brobytu to ład instytucjonalno-prawny, czyli 
jakość prawa, podatków i instytucji. 
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Mówiąc wprost – jakość rządzenia. W Pol- 
sce mamy złe rządzenie, które spowalnia 
nasz rozwój i obniża poziom dobrostanu. 
Sam premier raczył zauważyć dwa lata 
temu, że polski przedsiębiorca w ciągu 
roku na obsługę podatkową musi zuży-
wać 270 godzin, a jego kolega ze Estonii 
150 godzin. O dwie godziny tygodniowo 
polski przedsiębiorca przegrywa. Zamiast 
poświęcić ten czas rodzinie czy rozwo-
jowi firmy mitręży go w biurokratycznym 
poddaństwie gorszego systemu. Jakość 
naszego systemu zależy w pierwszej kolej-
ności od rządu i parlamentu w Warszawie. 
Wielokrotnie brałem udział w prezenta-
cjach raportów OECD dotyczących Polski. 
Sekretarze generalni tej organizacji przed 
obliczami najwyższych władz naszego pań-
stwa za każdym razem powtarzali wniosek 
z wcześniejszych edycji raportu. Gdyby 
polskie rządy wprowadził najniższy moż-
liwy poziom regulacji tak, jak jest w innych 
krajach UE, to z tego tytułu, nawet bez pie-
niędzy unijnych i jakichkolwiek nowych 
inwestycji, miałyby o kilka procent wyższy 
wzrost gospodarczy.

Jak zatem można prowadzić inwesty-
cje na lata? Jedna z amerykańskich firmy 
zapytana dlaczego nie inwestuje w Polsce 
odpowiedziała, że tak częstej zmiany 
przepisów nie da się wpisać w arkuszu kal-
kulacyjnym jako ryzyka, którą i bez tego 
jest każda inwestycja. 

Prezes Maspeksu w rozmowie z nami 
także wspomina o tych obciążeniach 
prawnych oraz, że powstają ogromne 
regulacje prawne, których nikt nie 
czyta, wychodząc z założenia, że 
jakoś to będzie. I jakoś to jest. Brzmi 
zabawnie, ale to jest właśnie istota 
tego, o czym pan teraz mówi.

Na szczęście dla niego i Polski nie wie 
chociażby tego, że aby zgodnie z przepisami 
pracować na komputerze w swoim domu 
musi mieć ukończony kurs. Przyłapany na 
pracy z komputerem bez kursu zostanie 
ukarany grzywną. Mamy rezultat braku 
granicy, że władzy jednak wszystkiego nie 
można.

Porozmawiajmy teraz o podatkach. Li- 
niowy, progresywny? Co by Pan reko- 
mendował?

Nie ma dobrych podatków, są tylko 
mniej złe - jak zauważył Jean Baptista Say. 
Ważniejsza jest granica naszej wolności 
dysponowania owocami naszej pracy. Ile ze 
swojej pracy mam oddawać rządowi, który 
nie ma własnych pieniędzy? Czy my sami 
nie zadbamy o siebie lepiej, niż urzędnicy 
pracujący do godziny 16.00? Czy nie poma-
gamy sobie w potrzebie bez udziału rządu, 
co pokazuje niezwykła nasza ofiarność?

Jakim prawem rząd zabiera prawie 
jedną czwartą z tego co dajemy 

Przepisy w Polsce spowolniają inwestycje i ak-
tywność gospodarczą. Polskę można dzisiaj 
porównać do strefy sejsmicznej. W takiej strefie 
nie prowadzi się nadmiernej aktywności gospo-
darczej, czy inwestycyjnej. W Polsce co dwa dni 
zmieniane są przepisy podatkowe oraz ich inter-
pretacja, jak wynika z badań Grant Thornton.

Skoro można było wyprowadzić armię ZSRR 
z Polski to tym bardziej można zmienić szkodli-
we przepisy.

Gdyby polski przedsiębiorca lub kandydat na 
niego przeczytał tylko Kodeks pracy to nie pod-
jąłby działalności. 

Od wielu lat proponujemy, żeby znieść podat-
kową dyskryminację miłosierdzia w Polsce, 
tak jak jest to w Czechach. Zlikwidowano tam 
opodatkowanie dobroczynnych smsów i więcej 
ludzi zaangażowało się w pomoc, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, które chętnie dzieli 
się nawet tym drobnym co ma. 
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potrzebującym? Takie prawo to nie prawo, 
bo nie ma nic wspólnego z moralnością i 
sprawiedliwością. 

Czyli liniowy?

W Polsce Ludowej tylko nieliczni mieli 
swoją teczkę na policji politycznej. Sama 
musiała o nas zbierać informacje lub wy- 
ręczać się tajnymi współpracownikami, któ- 
rzy pisali donosy. W Polsce demokratycz-
nej każdy ma swoją teczkę w urzędzie 
skarbowym i sam na siebie musi pisać pod 
groźbą grzywny donos w postaci zeznania 
podatkowego i dostarczać zaświadcze-
nia, rachunki, dokumenty etc. Podatki już 
nie służą do zapewnienia wpływów do 
budżetu, tylko do kontroli obywateli, zwłasz-
cza podatki dochodowe, które w dodatku 
są nieefektywne. Jeżeli mówimy o polityce 
opartej na wiedzy to ministerstwo finan-
sów nie od dziś wie jak mało efektywne są 
podatki dochodowe jak PIT i CIT. Od 2004 
kolejnym rządom przedstawiamy swój 
projekt zmiany systemu podatkowego, 
którego jedne z rozwiązań, jak likwidacja 
PIT i CIT, zyskują z każdym rokiem coraz 
większe poparcie nawet wśród polityków.

Czy Polska po 1989 roku rozwinęła się, 
jak trzeba? Jak pan ocenia przemiany, 
których dokonaliśmy jako państwo?

W Polsce dokonała się kontrrewolucja 
straganów i zmiana systemu gospodar-
czego na rynkowy, zanim miał miejsce 
Okrągły Stół. Kontrrewolucja straganów, 
polegała na tym, że dzięki przywróce-
niu wolności gospodarczej za sprawą tzw. 
Ustawy Wilczka w Polsce powstało około 
2 milionów prywatnych przedsiębiorstw. 
Profesor Paweł Glikman z Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN zbadał, że w ciągu 
pierwszych lat 90 ubiegłego wieku stwo-
rzyły blisko 6 milionów miejsc pracy. Ci 
straganiarze, ten plankton gospodarczy, jak 
określał ich Krzysztof Dzierżawski, uratowali 
w Polsce demokrację. Masowo zwalniani 

z państwowych fabryk pracownicy nie wy- 
szli tak masowo na ulice jak w Rumunii, 
w której doszło w ten sposób do powrotu 
do władzy postkomunistów. Znaleźli pracę 
w powstających jak grzyby po deszczu pry-
watnych firmach. To była spontaniczna 
oddolna prywatyzacja polskiej gospodarki. 
W Polsce były wówczas dwie prywatyza-
cje: oddolna w której powstawały miejsca 
pracy oraz prywatyzacja odgórna, prowa-
dzona przez rządy, która je likwidowała. 
Nie było wówczas outplacementu. Zakłady 
zamykano, a ludzi wypychano na ulicę.

A dzisiaj mówi się, że te małe firmy to jest 
balast dla kraju. Są mało innowacyjne, 
mało płacą pracownikom, nie mogą 
eksportować, bo w zasadzie nie mają 
czego.

Fakty. Mikro, małe i średnie firmy tworzę 
blisko 70 proc. PKB w Polsce. Ale większość 
tych prawie 70 proc. tworzą mikrofirmy. 

W Wielkiej Brytanii mała firma płaci 
ZUSu w ciągu roku tyle ile taka sama mała 
firma w Polsce tylko w jednym miesiącu. 
Odpowiedzi dlaczego tak jest są zawarte 
w wielu raportach, w tym rządowych. 
Rozwój tych firm jest blokowany przepi-
sami, a nie możliwościami i chęcią do pracy 
polskich przedsiębiorców. W  dodatku 
władze namawiają ich do łamania prze-
pisów. W imię nowej urzędowej religii 
zwanej innowacyjnością, zachęca się ich do 
zakładania firm garażowych, czyli tzw. star-
tupów. Polska demokratyczna utrzymała 
jednak przepisy, które w Polsce Ludowej 
zakazywały wykorzystywanie własnych 
garaży przez prywatną przedsiębiorczość. 
Jeżeli ktoś uruchamia startup w garażu 

Polska stoi na mikro i małych przedsiębior-
stwach, nawet nie na średnich. One nie są 
w stanie się szybciej i dalej rozwijać, bo obcią- 
żenia administracyjne i podatkowe są niewspół-
mierne do skali ich działania i możliwości.
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bez zezwolenia to może być bezterminowo 
ściganym (w przeciwieństwie do popełnie-
nia morderstwa, które przedawnia się po 
25 latach). Jeżeli rządy nie zmieniły przepi-
sów, nie tylko w tym obszarze, to niech nie 
dziwią się, że nie ma eksplozji startupów 
i  innowacyjności. Mamy system odporny 
na wiedzę i doświadczenie. Administracja 
o sprawności co najwyżej silnika parowego 
chce „pomagać” firmom zajmujących się 
programami kosmicznymi.

Andrzej Sadowski (1963) – założyciel i wiceprezy-
dent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego 
Niezależnego Instytutu w Polsce (1989), jeden z zało-
życieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną 
i Liberalną na Uniwersytecie Warszawskim 
(1984–1989). Współzałożyciel i członek zarządu 
Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986– 
1989). Współzałożyciel wraz z Mirosławem Dziel- 
skim i Aleksandrem Paszyńskim i członek zarządu 
Akcji Gospodarczej (1988–1989). Jeden z założycieli 
(1996) i członek Zarządu Transparency International 
Polska (do 2003). 
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie 
RP (2009–2010). Ponownie powołany w 2015 roku.
Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad 
Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (2009–).
W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta Rzecz- 
pospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- 
dzenia Polski za propagowanie przedsiębiorczości.
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Państwo jest niekompatybilne z naszymi 
osiągnięciami i marzeniami. Zamiast zmienić 
państwo i jego instytucje rządzący zmieniają 
gospodarkę.



Państwo niezbędne do rozwoju
justin yifu lin

WYWIADY

W procesie rozwoju ekonomicznego istnieje zjawisko chwilowego 
regresu. Potrzebny jest ktoś, kto to zrekompensuje – 

wtedy przydatne jest państwo. Żeby mieć zrównoważony 
i niewykluczający żadnych grup społecznych wzrost, potrzebujemy 

przedsiębiorców i wolnego rynku, ale również państwa – mówi 
prof. Justin Yifu Lin w rozmowie z Maciejem Chudkiewiczem 

i Magdaleną Doliwą-Górską specjalnie dla „Polski w Praktyce”.
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Co powinniśmy zrobić w Polsce, żeby 
państwo realnie wspierało rozwój go- 
spodarki? Jak powinny rozwijać się 
kraje?

Możemy patrzeć na tę kwestię z teore-
tycznego punku widzenia oraz z punktu 
widzenia doświadczeń.

Z teoretycznego punktu widzenia po 
II Wojnie Światowej zamysł był taki, żeby 
nastąpił rozwój nowoczesnego przemy-
słu. Wychodzono z założenia, że aby zostać 
krajem z dużym dochodem to trzeba mieć 
wysoko rozwiniętą wydajność. A żeby mieć 
wysoką wydajność trzeba mieć rozwinięty 
przemysł tak, jak w krajach o wysokich 
dochodach. Jest to również powiązane z roz-
ważaniem o bezpieczeństwie narodowym. 
Jeśli chcesz rozmawiać z najsilniejszymi 
państwami, musisz mieć dobrze rozwinięte 
siły militarne.

Tego rodzaju pomysły były pierwszym 
szkicem ekonomii społecznej. Podejście to 
było popularne nie tylko w krajach socja-
listycznych, ale również kapitalistycznych. 
Intencja była dobra, jednak rezultaty już 
nie. Ten pomysł doprowadził do kolejnych 
ekstremów i już w latach 1980–1990 ta myśl 
była krytykowana. Porażki ekonomii były 
przypisywane porażkom rządowym, zbyt 
wielu interwencjom państwa. W tamtym 
czasie idea roli państwa została poważnie 
ograniczona i sprowadzona do utrzymywa-
nia porządku, prawa oraz bezpieczeństwa. 
Wierzono, że wszystko inne powinno być 
zależne od rynku. Wydaje mi się, że ludzie 
wtedy myśleli, że jeśli rząd będzie trzy-
mał się swojej roli, wszystko będzie działo 
się spontanicznie, zgodnie z konkurencją 

rynkową i wówczas wszystko będzie dzia-
łało, jak powinno. 

Gospodarki krajów, które podążały tą 
drogą, zwykle podupadały, stawały się 
ofiarami kryzysów. Ich wydajność ekono-
miczna była nawet gorsza, porównując 
z  okresem sprzed transformacji – biorąc 
pod uwagę średnią roczną stopę wzrostu 
i częstotliwość kryzysów. Doszedłem do 
swoich własnych wniosków o nowej eko-
nomii strukturalnej. 

Równocześnie wymaga to ciągłego 
rozwoju infrastruktury i instytucji, które 
mogłyby wspierać rozwój innowacji. W tym 
systemie rynek jest bardzo istotny. Buduje 
on mechanizm do relokowania środków, 
a także zapewnia konkurencję. Dzięki temu 
będziemy mieć zawsze przedsiębiorców, 
którzy mają potrzebę innowacji i poszukują 
możliwości. Równocześnie, przedsiębiorcy 
mogą być motorem do rozwoju infrastruk-
tury, instytucji, dostępności pracowników 
z nowymi umiejętnościami. Zatem muszą 
istnieć jakieś wartości rynkowe.

W procesie rozwoju ekonomicznego 
musi istnieć zjawisko chwilowego regresu. 
Potrzebny jest ktoś, kto to zrekompensuje – 
wtedy przydatne jest państwo. Żeby mieć 
zrównoważony i niewykluczający żadnych 
grup społecznych wzrost, potrzebujemy 
przedsiębiorców i wolnego rynku, ale rów-
nież państwa.

Zatem nie ma nic specjalnego co Pol- 
ska powinna zrobić? To wszystko są  
mechanizmy, których potrzebuje każ- 
de państwo?

Tak, ale w krajach na różnym poziomie 
rozwoju kolejne kroki będą różne. W kraju, 
który jest w trakcie przemian, rola państwa 

Po II Wojnie Światowej ideą było aby moder-
nizować, zindustrializować państwa. Wysoko 
ceniono wartości rynkowe. Rekomendowano 
zjednoczenie państwa tak, aby przezwyciężyło 
ono wartości rynkowe i zmodernizowało nowo-
czesne sektory.

Musimy zrozumieć, że proces rozwoju ekono-
micznego w oczywisty sposób jest procesem 
ciągłym. Przychód jest warunkowany ciągłym 
rozwojem technologii i integracji. 
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będzie inna od roli państwa w kraju o nor-
malnej sytuacji rynkowej. Polska jest już 
krajem o wysokim dochodzie. Ale jest na 
niskim poziomie wśród tych krajów.

Ponieważ jesteście jeszcze w trakcie 
tego procesu, podzieliłem przemysł na 5 
różnych kategorii. Pierwsza z nich, to kate-
goria przemysłu, w której Polska jest nadal 
na etapie nadganiania (np. niektóre tech-
nologie). Kolejna z nich, to taka, w której 
wasz kraj jest na stanowisku światowego 
lidera. Trzecia – byliście w niej kiedyś lide-
rem, jednak to się zmieniło. Czwarta z kolei 
to ta, w której macie szanse na uspraw-
nienia. W tej kategorii cykl innowacji 
jest zwykle krótki – w 10 lub 18 miesięcy 
powstają nowe generacje produktów. Tutaj 
innowacje wymagają kapitału ludzkiego, 
lecz w związku z naturą krótkiego cyklu, nie 
wymagają one zbyt dużego kapitału finan-
sowego. W tej kategorii, kraje z wysokim 
kapitałem ludzkim, jak Polska, mają spore 
szanse. Ostatnią kategorią jest przemysł 
strategiczny. Wymaga on długiego cyklu 
innowacji, który może wynosić 10, 20 lat 
i  wymaga wsparcia ogromnego kapitału 
finansowego. Pamiętajmy, że im bardziej 
rozwinięte państwo, tym większa dostęp-
ność kapitału. Mówiąc radykalnie, Polska 
nie ma zbyt dużego potencjału w tym 
sektorze. Oczywiście, musi on się mimo to 
rozwijać, np. w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego. Kiedy spojrzycie na prze-
mysł z perspektywy tych pięciu kategorii 
i zrozumiecie, co się kryje za każdym sekto-
rem, możecie zidentyfikować potencjalne 

obszary działania dla przedsiębiorców. Wte- 
dy, w tej ramie, państwo powinno wiedzieć, 
gdzie powinno interweniować i gdzie loko-
wać środki, aby mieć z tego jak największy 
zysk.

Oceniłem Waszą strategię odpowiedzial- 
nego rozwoju (przygotowaną przez premie- 
ra Morawieckiego) i jestem pod wrażeniem 
idei tam zawartych. W pewnym sensie mam 
taką samą wizję. Spójrzmy na rezultaty. 

Co pan sądzi o naszej obecności w Unii 
Europejskiej? Myśli Pan, że powinniśmy 
wciąż być jej członkiem? 

Odpowiem na to pytanie w kontekście 
czwartej kategorii przemysłu – tego z krót- 
kim cyklem innowacji. Macie utalento- 
wanych ludzi, wielu wspaniałych inżynie- 
rów, świetną edukację. Jeśli chcecie konku- 
rować w tym właśnie sektorze przemysłu, 
to jest bardzo istotne, aby mieć dostęp do 
dużych rynków. Ponieważ specyfika tego 
sektora jest taka, że jeśli uda wam się zrobić 
innowację jakiegoś produktu czy technologii 
i macie dostępne duże rynki, to sprzedaż 
pierwszej wyprodukowanej partii zwróci 
koszty pracy nad nią. I wtedy będziecie 
konkurencyjni. Jeśli nie macie dostępu do 
dużych rynków, tak się nie stanie.

A czy uważa pan, że tak zwany 
Konsensus waszyngtoński jest dobrym 
rozwiązaniem dla takich krajów, jak 
Polska?

Definicja kraju o wysokim dochodzie zakłada, 
że jest to kraj, który ma roczny produkt krajowy 
brutto per capita (GDP per capita) na poziomie 
12700 USD. Polska osiągnęła już poziom 14000 
USD na głowę, więc nie grozi jej spadek w tej ka-
tegorii. Jednak porównując Polskę do Niemiec 
albo do Stanów Zjednoczonych jasno widać, że 
wasz kraj ma nadal długą drogę przed sobą. 

W ostatnim roku mieliście 4.6 proc. wzro-
stu gospodarczego. To jeden z najwyższych 
wskaźników w ostatnich latach i jeden spośród 
najwyższych w regionie. Co najistotniejsze, 
trzeba zrozumieć, że populacja Polski to tylko 
1/10 populacji Unii Europejskiej. Ale w ostatnim 
roku miejsca pracy stworzone w Polsce sta-
nowiły 17 proc. tych stworzonych w całej Unii. 
Zatem to znaczy, że działa, prawda? (śmiech) 
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Głównym powodem, dla którego Konsen- 
sus waszyngtoński jest nieuznawany w kra- 
jach Europy Wschodniej jest to, że niektóre 
sektory gospodarki (np. związane z  bez- 
pieczeństwem narodowym lub zmono-
polizowane), nawet gdy sprywatyzowane, 
nadal potrzebują dotacji od państwa. 
W wielu przypadkach dotacje te są nawet 
większe niż przed prywatyzacją. Ponadto, 
zmonopolizowane sektory wymagają pra- 
wnych regulacji, a regulacje te mogą być 
niewystarczające – właściciele tychże mono- 
poli są potężni, mogą mieć wpływ na wła- 
dzę. Są bogaci, wiec mogą wspierać polity-
ków, mogą kupować głosy. I wszystko staje 
się jeszcze trudniejsze.

To pierwsza z sytuacji, kiedy konsensus 
waszyngtoński się nie sprawdzi. Drugą 
kwestią jest to, że konsensus ten polega 
tylko na rynku. Zapomina o państwie, które 
przecież inwestuje w innowacje, wspiera 
technologie. Rynek jest bardzo istotny, 
ale jednocześnie potrzebujemy państwa. 
Dlatego właśnie konieczne jest utrzymanie 
pewnej równowagi.

Polska jest w trakcie transformacji. Musicie 
zrozumieć, że niektóre sektory są istotne dla 
narodu, więc lepiej je nadal zachować. Zadaniem 
państwa jest nie tylko dofinansowywanie 
działań i sektorów, ale także monitorowanie 
ich, nadzorowanie i reagowanie na aktualną 
sytuację.

Justin Yifu Lin – dziekan Institute of New Structural 
Economics, Peking University. Były główny ekono- 
mista i starszy wiceprezes zarządu Banku Świa- 
towego. Był jednym z pierwszych obywateli ChRL, 
który uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwer- 
sytecie w Chicago i jest wiodącym chińskim eko- 
nomistą. Służy jako konsultant dużych między-
narodowych organizacji i jest członkiem redakcji 
kilku międzynarodowych czasopism z  dziedziny 
ekonomii akademickiej. Lin jest założycielem 
i pierwszym dyrektorem Chińskiego Centrum Ba- 
dań Ekonomicznych oraz byłym profesorem ekono- 
mii na Uniwersytecie Pekińskim i na Uniwersyte- 
cie Nauki i Technologii w Hongkongu.



Pogłoski o śmierci kapitalizmu 
są cokolwiek przesadzone

krzysztof pawiński
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– Uważam, że zwiększanie opodatkowania pracy jest jednym 
z gorszych sposobów na zbieranie środków na funkcjonowanie 

państwa. Nie dyskutuję z tym, że pieniądz musi być zebrany i pobór 
musi być w miarę efektywny i tani. Natomiast pytanie, na co 

nakłada się te podatki – mówi Krzysztof Pawiński, prezes zarządu 
Grupy Maspex w rozmowie z Przemysławem Antasem
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Jedni domagają się więcej interwencji 
państwa, inni więcej wolnego rynku. 
Ile Pana zdaniem jako przedstawiciela 
biznesu, powinno być państwa w  go- 
spodarce?

Marzę o państwie pomocnym, posze-
rzającym obszar wolności, a nie swobód. 
Państwie bez ADHD w zmianach insty- 
tucjonalnych i bez ciągłych reorganizacji 
u  podstaw, co jest nam fundowane. Pań- 
stwie bez biegunki legislacyjnej. To nie są 
kosztowne postulaty. Cenię umiar w stawia- 
niu i podejmowaniu celów, taka wstrze- 
mięźliwość też ma swoją wartość.

Gdy mówię o infrastrukturze, rozumiem 
przez to drogi, lotniska, magistrale kole-
jowe, szerokopasmowy Internet, ale to 
nie wszystko. Jest jeszcze część “softwa-
rowa”, to przede wszystkim efektywne 
otoczenie regulacyjne, skuteczny system 
rozwiązywania sporów, czyli sądownic-
two, a nade wszystko edukacja. Pod tym 
rozumiem przygotowanie nas do radzenia 
sobie z wyzwaniami, które nas czekają – to 
podstawowe infrastrukturalne elementy 
inwestycji państwa.

Zatrzymując się na edukacji warto 
zestawić ze sobą dwa ostatnie projekty: 
ewolucyjna reforma szkolnictwa wyższego 
i rewolucyjna reforma w obszarze szkol-
nictwa średniego. Dwa przykłady, które 

się wykluczają. Za rozsądne, wyważone 
uważam zmiany w zakresie szkolnictwa 
wyższego i oceniam je wysoko. Natomiast 
w mojej ocenie decyzja o likwidacji gim- 
nazjów, pomijając rejteradę przed referen-
dum, ma charakter destruktywny. Stare 
biznesowe powiedzenie mówi, że jak nie 
wiadomo co zrobić, to trzeba zarządzić 
reorganizację.

Jak Pan sobie wyobraża kwestię 
współpracy państwa i przedsiębior- 
ców? Powinni współpracować czy 
trzymać dystans?

Podstawą jest umiejętność wzajem-
nego słuchania się, z czym w ostatnich 
latach różnie bywało. Poważnego trakto-
wania drugiej strony. Jeżeli mówi się od 
lat, że mamy duży problem z regulacjami 
w branży budowlanej, to trzeba tę sytuację 
naprawić. 

Moje państwo, które tworzy te warunki, 
samo nie potrafi się w nich odnaleźć, a na 
mnie je nakłada. Mamy do czynienia także 
z uciążliwością w dziedzinie obowiązków 
informacyjnych. Są setki różnych rodzajów 
formularzy, które musi wypełniać każdy 
przedsiębiorca. W momencie, gdy z takim 
sukcesem wprowadziliśmy jednolity plik 
kontrolny. Do takiej gigantycznej bazy 
danych, która jest zbierana należałoby 
nadbudować mechanizmy analityczne, 
które odciążą nas od kolejnych obowiąz-
ków informacyjnych. 

Zatem powinna istnieć refleksja, że stare, 
nieadekwatne do dzisiejszych czasów 

Na pewno każda skrajność jest odpowiedzią 
niewłaściwą. Ewidentnie postrzegam rolę pań-
stwa jako aktywną, ale prawdopodobnie nie tam 
gdzie ono widzi się potrzebne. 

Moim zdaniem aktywność powinna dotyczyć 
nade wszystko szeroko rozumianej, nowo-
cześnie definiowanej infrastruktury. Tak, by 
w  stworzonych przez państwo warunkach mo-
gła rozkwitać zwykła ludzka przedsiębiorczość, 
podejmowanie inicjatyw i pomysłowość. 

Tymczasem państwo, żeby budować autostra-
dy, czy gazoport itd. wprowadza dla siebie 
specustawy, które uwalniają je od uciążliwości 
prawa budowlanego. Realizując własne inwe-
stycje nie mamy możliwości wyłączenia się 
z tych uciążliwości i to jest przykład pokazujący 
skrajne patologie, w jakich się znaleźliśmy. 
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papierowe formularze, powinny powoli 
znikać. Mam nadzieję, że te postulaty, które 
są chyba gdzieś słyszane będą stopniowo 
wprowadzane. 

Należy odróżnić raportowanie, które 
jest uciążliwością dla nas, od analizy, która 
jest rzadkością. Myślę, że postęp technolo-
giczny, sztuczna inteligencja, doprowadzą 
do pewnego przełomu w tym obszarze. 
Z tym, że te obciążenia to nie jest kwe-
stia ostatnich dwóch lat tylko dwudziestu 
pięciu lat. 

Czy Pan się zgadza że istnieje zja- 
wisko antagonizowania przedsiębior- 
ców i państwa? Jak można byłoby te- 
mu przeciwdziałać?

Klasycznym powodem tej trudnej komu-
nikacji są wszystkie elementy kontrolne 
i  związane z wymaganiami podatkowymi. 
Ale to jest zrozumiałe. Jak patrzę na 
Preambułę Konstytucji dla biznesu i widzę, 
że każda wątpliwość ma być rozstrzygana 
na korzyść podatników, że mamy do czy-
nienia z takimi generalnymi konstrukcjami 
i zapowiedziami, które będą probizne-
sowe, to na poziomie ogólności się z tym 
zgadzam. Żeby ocenić – poczekam na 
wykonanie. Życie nas uczy, że często jest 
duża przepaść między deklaracją, a wyko-
naniem. Chciałbym się mile rozczarować.

Czy priorytetem powinno być wspie- 
ranie eksportu polskich firm, czy raczej 
tworzenie warunków do rozwoju tych 
firm i zwiększenia ich sprzedaży na 
rynku polskim? Jak państwo powinno 
wspierać eksport?

Tak się jakoś składa, że za polskim eks-
portem stoją duże firmy i te jakoś sobie 
radzą. Warto się jednak zastanowić dla-
czego nie eksportują firmy średnie, nie 
mówiąc już o małych. Zadaję sobie pyta-
nie, czy to jest wina braku instrumentów, 
takich jak większa aktywność na tar-
gach, aktywność naszych ekonomicznych 

wydziałów przy ambasadach – pewnie tak, 
ale nie sądzę, że jest to pełny obraz. Gdy 
nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pie-
niądze. W tym wypadku sądzę, że chodzi 
o rentowność eksportu – ostateczną rento- 
wność, po uwzględnieniu ryzyka kurso-
wego i płatniczego. Nie mam wątpliwości, 
że małe i średnie firmy sobie z tym nie 
radzą. Euro po 4 zł czy 4,50 zł to jest kil-
kanaście procent różnicy. W warunkach 
niższej rentowności to ma olbrzymie zna-
czenie. Jeśli chcemy komuś innemu zabrać 
kontrakty to trzeba wszędzie wygrać. 
Najczęściej tą drogą jest agresywna cena 
przy zachowaniu jakości, co oznacza obni-
żenie rentowności. Jak sobie poradzić 
z tego typu niepewnością dochodu, kiedy 
z jednej strony przy jednocyfrowej marży 
mam obsłużyć jednocześnie ryzyko walu-
towe liczące kilkanaście procent. Tutaj jest 
miejsce na bardziej radykalne działania, ale 
pytanie, czy do tego dojrzeliśmy. Jednym 
radykalnym ruchem, który pozwalałby na 
zlikwidowanie tego ryzyka byłoby wejście 
do strefy Euro, a co za tym idzie zlikwi-
dowanie ryzyka kursowego i potanienie 
kosztu kredytu. Ale to jest działanie o cha-
rakterze wizyjnym i wymagającym odwagi. 
Oczywiście drobne działania proekspor-
towe też są mile widziane, ale nie rozwiążą 
problemu, który jest głębszy.

Jakie są najistotniejsze rzeczy wy- 
magające zmiany w obecnej polityce 
gospodarczej naszego kraju? Co jest 
absolutnym priorytetem?

Bolączka prawa budowlanego. To 
wymieniam bez zawahania, ale o tym już 
wspominałem. 

Warto pamiętać że to co mamy obec-
nie to uregulowania pamiętające jeszcze 

Myślę, że mamy problem z pracownikami i po-
trzebne są tutaj pilne działania ułatwiające 
zatrudnianie pracowników ze wschodu. 
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wicepremiera Leppera, który je wprowadził, 
a które dotyczyły uzupełniania sezono-
wych braków rąk do pracy w rolnictwie. Ta 
procedura uratowała nas przed totalnym 
załamaniem rynku. 

Po trzecie należałoby naprawdę przemy-
śleć już zaordynowane nam zwiększenie 
opodatkowania poprzez zniesienie limitu 
oskładkowania w wysokości 30 średnich 
krajowych wynagrodzenia, co ma wejść w 
życie od stycznia 2019 r. To opodatkowanie i 
to jedno z gorszych – czyniące koszty pracy 
coraz większymi. Nie dyskutuję z tym, że 
pieniądz musi być zebrany i pobór musi 
być w miarę efektywny i tani. Natomiast 
pytanie, na co nakłada się te podatki, nie 
jest neutralne, a nakładanie podatków na 
pracę jest jednym z gorszych rozwiązań. 

I może jeszcze jedno. 

Kryterium dochodowe w dużej mierze 
zniechęca do podejmowania pracy wśród 
rodzin pracowników o niższych dochodach. 

Czyli uważa Pan że praca jest za wysoko 
opodatkowana w Polsce?

Uważam, że zwiększanie opodatkowa-
nia pracy jest jednym z gorszych sposobów 
na zbieranie środków na funkcjonowanie 
państwa.

Gdzie by Pan ten ciężar podatkowy 
przesunął? Jeśli nie opodatkowanie 
pracy to co?

Pamiętajmy przy tym o znanym powie-
dzeniu, które mówi, że nie ma czegoś ta- 
kiego jak darmowy obiad. Jeśli zwiększają 
się nasze oczekiwania wobec państwa 
to miejmy świadomość, że podatki będą 
rosnąć.

Pamiętajmy, że podatki nie są przyczyną; 
podatki są skutkiem pewnego porozumie-
nia społecznego dotyczącego roli państwa. 
Warto mówić o tym, że w tej czy innej formie 
i tak za wszystko co dostajemy płacimy. 

Osobiście uważam, że państwo nie 
jest dobrym dostawcą usług i świadomie 
redukuje moje oczekiwania wobec niego. 
Przy niskiej jego sprawności, jaką niestety 
obserwujemy, zdecydowanie lepszym 
rozwiązaniem są niższe podatki i mniej 
świadczeń. Z pewnością w Szwecji czy 
Niemczech może to wyglądać inaczej. 

Czyli postrzega Pan podatki jako 
konsekwencje funkcji jaką pełni 
Państwo?

Potrzeba jednak wydłużenia okresu dostępu do 
rynku pracy dla osób z zagranicy. Polskie firmy 
w niektórych branżach duszą się ze względu na 
brak pracowników.

Uważam, że bardzo dobry program 500 plus 
powinien być przemyślany i skorygowany w za-
kresie pierwszego dziecka. 

Podjęcie pracy przez kobietę w rodzinie nie 
skutkuje istotnym wzrostem dochodów i to nie 
jest normalne. W tych dolnych decylach wyna-
grodzeń osłabiliśmy bodziec do podejmowania 
pracy, a do pracy trzeba zachęcać i podjęcie 
pracy przez kobietę w rodzinie ma skutkować 
istotnym polepszeniem sytuacji ekonomicznej 
tej rodziny. 

Dyskurs na temat podatków: czy one powinny 
być wysokie, czy niskie jest niewłaściwy. Na 
początku należy odpowiedzieć na pytanie ja-
kie mamy oczekiwania wobec państwa i jakie 
funkcje ma ono pełnić, jakie dobra, czy usługi 
dostarczać. Jak to ustalimy to dopiero możemy 
to przełożyć na kwestie opodatkowania. 



35WYWIADY

Bezwzględnie tak. Jednak pułapka tkwi 
w zadawanych pytaniach, ponieważ 

W Polsce zbieramy pieniądze dla pań-
stwa w trzech dużych grupach – to są 
podatki dochodowe – CIT i PIT, opodat-
kowanie pracy i podatki pośrednie typu 
VAT i akcyzy. Te ostatnie są najbardziej 
“mlekodajnymi”. 

Więc tak się składa, że zwiększania podat-
ków bezpośrednich jako społeczeństwo 
nie akceptujemy i czy nam się to podoba 
czy nie jest to istotny element, który poli-
tycy muszą brać pod uwagę. Pamiętając, 
że od tego zależy zdobycie lub utrzymanie 
władzy, co dla polityków jest zawsze ważne. 

Wydaję mi się więc, że cały ciężar docho-
dów państwa będzie leżał na podatkach 
pośrednich, które można wprowadzać uni-
kając użycia słowa podatki. Sądzę, że tam 
jest kierunek poszukiwań. Popatrzmy na te 
dwa podatki pośrednie – opodatkowanie 
pracy i konsumpcji.

Opodatkowanie pracy jest nowożytnym 
pomysłem, chyba z drugiej połowy XIX w., 
kiedy to w Niemczech opodatkowano pra- 
cę, żeby zabezpieczyć świadczenia emery-
talne dla urzędników państwowych. To był 
doskonały pomysł Bismarcka, był świetnie 
odebrany i zapewniał dochody do budżetu. 
Oczywiście było to możliwe, bo było więcej 

osób wchodzących na rynek pracy – uwol-
niono chłopów od pańszczyzny, nastąpiło 
wejście kobiet na rynek - niż osób schodzą-
cych, więc to opodatkowanie w tamtych 
czasach przyniosło ogromne wpływy do 
budżetu. W latach 70. – 80. XX w. to się skoń-
czyło. Ja jeszcze pamiętam opodatkowanie 
pracy w Polsce na poziomie 23 proc., a dziś 
jesteśmy na poziomie 48 proc. To pokazuje 
naszą małość intelektualną, wszystkich 
nas, skoro nic od drugiej połowy XIX wieku 
nie wymyślono, nic nowego i świeżego się 
nie pojawiło. 

Skutkiem tego działania jest to, że 
branże o charakterze dużej intensyfikacji 
pracy zaczęły migrować w miejsca, gdzie 
praca brutto jest tańsza i nie dało się tego 
zatrzymać, czy uniknąć.

Natomiast to, że cały czas zwiększamy 
opodatkowanie pracy jest już działaniem 
na szkodę. Trend jest niekorzystny więc nie 
powinno się go wzmacniać. Działania zmie-
rzające do zwiększenia kosztów pracy są nie 
do zaakceptowania. I pytanie, czy jest coś 
na horyzoncie, co można w sposób umiar-
kowany opodatkować, żeby nie zwiększać 
kosztów pracy bo pokolenia mniej liczne 
nie uniosą tych obciążeń i utrzymania sys-
temu rentowego na obecnym poziomie. 
Ja widzę w tej roli i myślę, że wiele osób 
również – szeroko rozumianą konsump-
cję, rozumianą nie tylko jako chleb, mleko, 
samochód itd., ale redefiniowaną.

Rozszerzenie bazy podatkowej byłoby 
możliwe, gdyby do konsumpcji pod-
ciągnąć m.in. konsumpcje informacji, 
instrumentów finansowych i innych na 
naszych oczach powstających dóbr. Jeśli 
będziemy w przyszłości mniej liczni to 
nie znaczy, że będziemy produkowali, 
czy konsumowali mniej. Mamy zatem 

gdy zapytamy społeczeństwo, czy chce dosta-
wać dużo od państwa to powie, że tak, a jeśli 
zapytamy obywateli, czy chcą płacić niższe po-
datki to również powiedzą tak. A przecież jedno 
z drugim się wiąże. Dyskurs trzeba prowadzić 
w wyważony sposób. 

Moje spojrzenie na podatki PIT i CIT jest takie, że 
są to przestarzałe konstrukcje, drogie w obsłu-
dze, uciążliwe dla podatnika i mają jeszcze jedną 
fatalną cechę, mianowicie z hasłem podwyżki 
tych podatków nie da się wygrać wyborów. 

Odpowiedzią systemu na to, że się odwróciły 
proporcje między wchodzącymi a schodzącymi 
z rynku pracy było podniesienie stawki opodat-
kowania pracy. 
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rozszerzoną bazę dóbr konsumpcyjnych, 
które mogłyby być rozsądnie opodatko-
wane i z tej przegrody można by dosypać 
środki do systemu zabezpieczenia emery-
talnego. Myślę, że podatkowe dociążenie 
konsumpcji, a niezwiększanie opodatko-
wania pracy, jest właściwym kierunkiem 
zmian podatkowych. 

Nie wierzę w kapitałowe programy, które 
mają nam zabezpieczyć emeryturę to są … 
mrzonki. To jest dobre tylko dla instytucji 
które to obsługują, a nie państwa i oby-
wateli. Nie sądzę, żeby tam powstawała 
dodatkowa wartość dla emeryta. Patrzę na 
zabezpieczenia emerytalne jak na zobo-
wiązania o charakterze podatkowym, gdzie 
w ramach solidarności społecznej pokole-
nie wchodzące na rynek pracy utrzymuje 
pokolenie schodzące. A z jakich tytułów 
podatkowych to będzie finansowane to 
jest już kwestia taktyki.

Przechodząc do kwestii regulacyjnej. 
Mamy obecnie inflację prawa, ale czy 
faktycznie Pana zdaniem przepisy 
prawne są barierą rozwoju jak się o tym 
często mówi? Czy przez formularze do 
KRS które są skomplikowane tracimy 
rzesze potencjalnych milionerów? 
Zakładów fryzjerskich nie dotyczą 
np. przepisy budowlane. Jak Pan to 
ocenia?

Od początku lat 90. mamy do czynienia 
z biegunką legislacyjną. Nieustannie, nie-
zależnie kto rządzi, a rządzili już wszyscy. 
Mamy jeden trend: zwiększenie liczby i 
objętości aktów prawnych, które są przyj-
mowane. Doszliśmy w 2016 do kosmicznej 
ilości 32000 stron A4 nowo stanowionego 
prawa na rok. Zupełne oderwanie się od 
rzeczywistości. Po raz pierwszy zahamo-
wano to w 2017 i oby trend się odwrócił. 
Cicho wypowiadane jeszcze deklaracje „1 
za 1” pozwalają mieć nadzieje na powrót 
rozsądku. To podobno pomogło w niektó-
rych państwach. Przerośnięta legislacja 
obniża prestiż i powagę państwa oraz uczy 

ludzi jak omijać prawo. Przecież nikt tego 
nie jest w stanie przeczytać, wielu wycho-
dzi z założenia, że jakoś to będzie. Pytanie 
czy takiego państwa i takich postaw wśród 
ludzi oczekujemy, czy chcemy się zgodzić 
z taką jakością państwa?! Dla mnie to istotne 
obciążenie, a chciałbym podchodzić do 
swoich obowiązków prawnych świadomie. 
Podam przykład. Mówi się, że polskie firmy 
są nieinnowacyjne i to jest ogólne prze-
świadczenie. Branża spożywcza, o  innych 
się nie chce wypowiadać, zwiększyła eks-
port z 3,5 mld € w 2004 r. do 25 mld € 
obecnie. Pytanie - jak tak nieinnowacyjna 
branża może zdobyć rynek zagraniczny na 
taką skalę, rynek, na którym nas wcale nie 
oczekują i który naprawdę nie jest łatwy do 
zdobycia? Odpowiedź jest prosta. 

Jeśli będą rozsądne regulacje, że bycie 
innowacyjnym, raportowanie tego jest ko- 
rzyścią np. poprzez ulgi na badania i rozwój 
dla firm, to będziemy raportować. Proszę 
mi wierzyć wiele firm tak się zachowuje. 

Co dobrego przyniosło dla Pańskiej 
firmy członkostwo w Unii Europejskiej? 
A co złego przyniosło?

Członkostwo w NATO i UE to w mojej oce- 
nie najbardziej państwowotwórcze wyda- 
rzenia ostatnich stuleci. Dokonując bilan- 
su członkostwa w UE widać gigantyczny 
postęp w każdej dziedzinie. Z  punktu 
widzenia biznesu spożywczego Polska 
jest jednym z największych beneficjentów 
otwartego rynku.

Innowacyjność w Polsce mierzy się odpowiednim 
formularzem GUS, który powinniśmy wypełnić 
dla każdej spółki. To olbrzymia praca minimum 
dla dwóch osób na pełnych etatach. Dlatego nie 
deklarujemy innowacji, bo uważamy, że jest to 
nasza ocenna sprawa, a z deklarowania tego nie 
mamy żadnych korzyści. 
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Mamy wspólny rynek, obniżenie pro-
tekcjonistycznych barier wewnątrz Unii, 
możemy bez ograniczeń eksportować 
nasze produkty, a co za tym idzie, się rozwi-
jać. Pamiętam czasy sprzed wejścia do UE, 
pamiętam jak wyglądał rynek, jakie były 
obostrzenia. Z dzisiejszego punktu widze-
nia wydaje nam się, że to co jest teraz to 
takie oczywiste, ale przecież tak kiedyś nie 
było.

Dla branży spożywczej otwarty rynek, 
przejrzyste regulacje to drobne rzeczy 
w  porównaniu z przeszłością. Jesteśmy 
beneficjentami wspólnego rynku UE, na 
który branża rolno-spożywcza kieruje 80 
proc. swojego eksportu. Przed wejściem 
było to 3.5 mld€, a w 2017 imponujące 25 
mld €. Naszym firmom udało się połączyć 
najwyższą jakość produktu z agresywną 
ceną. Polskie spółki w branży spożywczej 
mają przewagę nie tylko kosztową, ale 
nade wszystko technologiczną.

Uważam też, że polskie firmy rozwijają 
się mądrze, stopniowo. Na początku zdo-
bywają swój powiat, później województwo, 
region i w końcu cały kraj. Po pewnym 
czasie Polska już im nie wystarcza. Idą 
za granicę. Do Rumunii, na Węgry, do 
Słowacji, Czech…, albo w innym kierunku. 
A  teraz coraz więcej sięga po przejęcia 
zagraniczne. Oczywiście nikt nas tam 
nie wita i  nikt na nas tam nie czeka, ale 
w biznesie mamy więcej Clausevitza, niż 
Ewangelii. W  związku z tym oczekiwanie, 
że z bycia w UE ma wynikać jakieś „wel-
come” dla naszych produktów i usług to 
głupota. Musimy mieć świadomość, że to 
jest walka, w związku z tym należy rozsąd-
nie planować i wygrywać. 

Czy widzi Pan jakieś zagrożenia dla 
polskich przedsiębiorców wynikające 
z naszego członkostwa w UE?

Uważam, że członkostwo w UE to nasza 
racja stanu, która buduje bezpieczeństwo 
państwa oraz siłę i ekonomiczną masę 
mięśniową polskich firm. Oczywiście w tej 

dużej rodzinnie jesteśmy mimo wszystko 
zagrożeni jakimiś działaniami protekcjo-
nistycznymi, co jest dla mnie oczywistą 
oczywistością i wcale się na to nie oburzam. 
Trzeba po prostu mieć na to pomysł, jak na 
takie działania reagować.

Mówił Pan, że jest zwolennikiem 
przyjęcia Euro. Jakie są plusy i minusy 
suwerennej polityki monetarnej?
Mówi się, że będąc poza Euro państwo 
może zdewaluować swoją walutę.

Jak mawiał klasyk – istnieją plusy doda- 
tnie i plusy ujemne. Myślenie w kategoriach 
pełnej suwerenności to zupełny anachro- 
nizm. Podpisując umowy bilateralne w spo- 
sób dobrowolny jakiejś części suweren-
ności się wyrzekamy, nie mówiąc już 
o  wielopaństwowych traktatach w ramach 
takich struktur jak NATO czy UE, w któ-
rych także w sposób świadomy, za pełną 
aprobatą społeczną oddaliśmy jakąś część 
naszej suwerenności. 

Politykę monetarną trzeba prowadzić 
w sposób wolny od emocji, trzeba zrobić 
twardy, chłodny bilans zysków i strat. 

Warto o tych trudnych tematach mówić 
bez emocji i trzeba spróbować odpowie-
dzieć na kilka prostych pytań, jeśli chodzi 
o przystąpienie do strefy Euro. 

Dla mnie jest jedno fundamentalne – czy 
w dłuższej perspektywie czasu jesteśmy 
w stanie zwiększać wydajność swojej pra- 
cy szybciej, niż czołowa gospodarka UE, 
jaką są Niemcy. Udawało się to nam przez 
27 ostatnich lat, dlatego jak założymy, że 
tak będzie przez następne 25 lat i utrzy-
mamy ten trend, to wejście do strefy Euro 
jest absolutnie doskonałym dealem. 

Mamy niższe koszty kredytu, redukujemy 
ryzyko kursów walutowych. Inną rzeczą, 
o której się w ogóle nie mówi jest fakt, że 
mamy ok. 500 mld zł rezerw walutowych, 
które są po to, żeby zachować bezpieczeń-
stwo systemu walutowego opartego na 
złotówce. W przypadku wejścia do strefy 
euro to ryzyko odpada. Nasza składka do 
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banku centralnego wyniesie ok. 120/130 
mld, a mamy 500. Będziemy mogli resztę 
spożytkować na godziwy cel, np. zmniej-
szenie zadłużenia.

Jeżeli wyliczenia ekonomistów są pra-
widłowe, aczkolwiek patrzę na to zawsze 
z  dużym dystansem, to będziemy też mieli 
szansę na dodatkowe pół, może jeden 
procent szybszego rozwoju. Nie mówię 
już o sile naszego głosu wewnątrz Unii 
Europejskiej. To dodatkowe korzyści. Gdzie 
tu są minusy?

Jeśli nie korzystamy z tych cichych rezerw, 
to działamy nieroztropnie, ponosimy dodat-
kowe koszty, obniżamy konkurencyjność 
polskiego biznesu na rynkach zewnętrz-
nych. Odpowiadamy też sobie na pytanie 
wcześniejsze: dlaczego średnie firmy nie 
mogą sobie poradzić z eksportem - ponie-
waż inne firmy, np. niemieckie problemu 
kursu wymiany walut nie mają, koszt 
ich kredytów jest istotnie niższy, niż firm 
w Polsce. Dlatego żadne mamienie o suwe-
renności polityki monetarnej mnie nie 
przekonuje. Kraje które przyjęły Euro, może 
poza Grecją, poradziły sobie. Popatrzmy 
na bliską Słowację. Rzeczywiście recesja 
w systemie waluty trudno dewaluacyjnej, 
jak euro, jest dłuższa, ale jest też płytsza 
i pytanie czy w  dłuższym czasie mamy 
do czynienia z korzyściami związanymi 
z posiadaniem własnej waluty?

Kolejne pytanie dotyczy prote- 
kcjonizmu państwowego, który osta- 
tnio wraca do łask. Powtarza się 
pogląd koreańskiego ekonomisty Ha-
Joon Changa, który mówi że dużo 
światowych koncernów i korporacji 
rosło dlatego, że rynki z których 
wychodziły były chronione przez 
państwa. Dopiero po osiągnięciu 
odpowiedniego poziomu rozwoju 
państwa te otworzyły się na rynki 
międzynarodowe. Czy myśli Pan że 
w Polsce taki protekcjonizm mógłby 

pomóc naszym przedsiębiorcom czy 
raczej przyniesie więcej szkód niż 
pożytku?

Nie jesteśmy samotną wyspą na ocenie, 
gdzie mamy pełną dowolność kształtowa-
nia swoich instrumentów ekonomicznych. 
Jesteśmy członkiem UE i istotny protek-
cjonizm w ramach Unii nie przechodzi. 
Oczywiście pojawiają się delikatne dzia-
łania tego typu, ale to nie jest twardy 
protekcjonizm, o który Pan pyta. 

Sądzę, że z jednej strony mając do wy- 
boru zupełną swobodę kształtowania swo- 
ich relacji z zagranicą, a z drugiej zako-
twiczenie w systemie UE z pewnymi 
ograniczeniami w zakresie stosowania 
instrumentów protekcjonistycznych – to 
zdecydowanie wybieram to drugie. 

Nie sądzę, nawet w kontekście tego 
o czym wspomnieliśmy wcześniej tj. infla-
cji prawa, biegunki legislacyjnej żebyśmy 
sobie lepiej poradzili, niż mając pewne 
ramy, które wspólnie w ramach 27 krajów 
określiliśmy i się ich trzymamy. 

Zastanówmy się, co nam się tak 
naprawdę opłaca? W mojej ocenie mamy 
jasny bilans. Wolny handel, otwarte rynki 
plus wreszcie nasze położenie geopoli-
tyczne dają w końcu korzyść. 

W łańcuchu dostaw jesteśmy podpięci 
pod największą eksportową gospodarkę 
świata i ta bliskość Niemiec pierwszy raz 
w historii nie jest przekleństwem, ale 
błogosławieństwem. Podział zysków z nie-
mieckiego eksportu może razić, ale jak 
mówię, biznes to nie jest dziedzina, gdzie 
dzielimy według zasług. 

Sądzę, że ten pośredni udział w eksporcie nie-
mieckim jest naszym dobrodziejstwem i fakt 
nierównego podziału zysków trzeba taktycznie 
zaakceptować, bo jednak część zysków do nas 
płynie, i pozwala nabrać zdolności kapitałowej. 
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Teraz jesteśmy na etapie budowania ma- 
sy, mamy rentę położenia. Niemcy wystrzeli-
wują nasze produkty w cały świat. Jesteśmy 
w bezpośrednim krótkim łańcuchu zaopa-
trzeniowym niemieckiej gospodarki. 

1 pkt proc. wzrostu niemieckiej gospo-
darki oznacza wzrost w Polsce o 0,4 pkt 
proc.

Sukces gospodarki niemieckiej to nasz 
sukces. Mamy bardzo dobrą relację kosztu 
logistycznego, bardzo dobrych pracowni-
ków i kadrę menedżerską. Możemy z tego 
korzystać przy planowaniu dalszych dzia-
łań strategicznych. 

Jednak trzeba oddzielić rzeczy stra-
tegiczne od celów taktycznych. Naszym 
taktycznym celem jest wzmocnienie pol-
skich firm, nabranie skali kapitałowej, 
nabranie skali operacji. Nie ma rewolucyj-
nych zmian w wymianie międzynarodowej, 
tam jest tylko ewolucja. Liczą się ci którzy 
znaleźli się i sprawdzili na tym rynku, ale 
na to trzeba czasu, nasze firmy potrzebują 
czasu. Teraz zbieramy swoje doświadcze-
nie z rynków europejskich. Jednak to jest 
krótki czas, a inni robili to przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat, zdecydowanie dłużej. Nie 
bądźmy niecierpliwi, korzystajmy z dobro-
dziejstwa położenia, taktycznie przyjmując 
obecny układ, ale mając strategiczne plany. 

Dodam jeszcze jedną rzecz: chodzi o to, 
że nic tak nie poprawia wzajemnych relacji, 
jak tysiące interesów robionych pomiędzy 
przedsiębiorcami. 

Mam nadzieję, że w takim kierunku to 
idzie. 

Nie wiem czy jest sens pytać Pana 
o polexit, wyraził się Pan już dość jasno 
nt. Polski w Unii…

Polexit… nie sądziłem, że takie pojęcie 
w ogóle powstanie. Cała moja wypowiedź 
pokazuje, gdzie widzę korzyści i jak oce-
niam naszą obecność w UE. Jeśli doszłoby 
do czegoś takiego to myślę, że byłoby 
to piękne, epickie, zbiorowe samobój-
stwo. Warto popatrzeć na niechlubny 
przykład Davida Camerona i Wielkiej 
Brytanii. Historia to jednoznacznie nega-
tywnie potraktuje. Sama UE na wyjściu 
Brytyjczyków również straci, w sensie biz-
nesowym będzie brakowało wyspiarskiego 
stylu robienia interesów w kontrze do stylu 
kontynentalnego, i przeciwstawiania się 
kontynentalnym manierom regulowa-
nia wszystkiego i wszędzie. Mam jeszcze 
nadzieję, że do rozwodu nie dojdzie i docze-
kamy się „No Brexit”, w drugim referendum 
zatwierdzającym umowę rozwodową. 

Jak ocenia Pan poglądy gospodarcze 
odwołujące się do tzw. Trzeciej Drogi. 
Chodzi o tzw. dystrybucjonizm czyli po- 
stulat dekoncentracji kapitału i  prze- 
mysłu. Mówi się o tym np. że dany 
kapitał jest zbyt skoncentrowany. 
Prof. Posnery zwraca uwagę, że kon- 
centracja i monopolizacja kapitału 
jest posunięta na taką skale jak nigdy 
w historii. Czy postulaty dekoncentracji 
mają sens w polskich warunkach 
mając na uwadze niską kapitalizację 
naszych przedsiębiorstw? 

Na Śląsku, gdzie mieszkam, z Niemcami robimy 
interesy, a nie straszymy nimi dzieci i wybor-
ców. Jeśli cały czas będziemy tkwić myślami 

Istnieje oczywiście jeszcze agenda strategicz-
na, gdzie z czasem mamy starać się wykroić 
z  tego tortu eksportu światowego coraz więk-
szy kawałek. Mówiąc językiem kulturystów 
z reklamy - najpierw masa potem rzeźba.

w  przeszłości to nigdy nie zbudujemy lepszej 
przyszłości. Demony przeszłości najlepiej 
znikają w warunkach codziennych realnych 
kontaktów tysięcy, jeśli nie dziesiątek tysięcy, 
ludzi.
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Mierzmy siły na zamiary. Nasze rozważa-
nia o koncentracji gigantycznego kapitału 
gdzieś tam za oceanem czy w Europie 
zachodniej mają wartość natury akade-
mickiej. Siła polskich przedsiębiorstw jest 
rosnąca, ale raczej skromna. Jesteśmy na 
innym etapie rozwoju. Żeby móc ugrać 
więcej z tego tortu międzynarodowej 
wymiany, musimy mieć silniejsze przedsię-
biorstwa i na to potrzeba nam jest więcej 
czasu. Nie sądzą, żeby nasze stanowisko na 
temat koncentracji kapitału w USA miało 
wpływ na rozstrzygnięcia, jakie tam zapa-
dają. Patrzę na to z dystansem. Pamiętajmy, 
że na naszym podwórku mamy jeszcze 
dostatek wyzwań. Nie radzimy sobie z dużo 
bardziej przyziemnymi sprawami jak np. 
rozsądne probiznesowe rozwiązania legi-
slacyjne, a  tracimy czas myśląc o  jakichś 
antytrustowych rozwiązaniach. 

Bardziej chodzi mi o taką kwestię, czy 
nasze firmy mogą efektywnie kon- 
kurować mając po przeciwnej stronie 
tak silnie skoncentrowany kapitał?

Popatrzmy na to z innej strony. W latach 
70. czy 80. tych mieliśmy wielki boom takich 
konglomeratów. Przypominam tak gigan-
tyczne firmy jak np. Daewoo – czebole, które 
były przedstawiane jako idealny model na 
prowadzenie gospodarki poprzez skalę. 
Czasami małe też jest piękne. Mamy cykle, 
kiedy wszystko idzie w  kierunku koncen-
tracji, po czym efekty skali nie pokrywają 
nieefektywności i znowu dochodzi do 
podziału (dekoncentracji). Jak popatrzymy 
co się dzieje na rynkach kapitałowych to 
z jednej strony mamy przejęcia, które idą 
w stronę koncentracji, a  z drugiej strony 
mamy wykupywanie firm przez wielkie 
fundusze tylko po to, żeby je znowu podzie-
lić. Nie sądzę, że to jest nurt, który płynie 
w jednym kierunku.

Przykład z krajowego podwórka, jesz-
cze kilka lat temu sądziliśmy, że wielkie 
powierzchnie handlowe to najlepsze roz-
wiązanie w handlu, swoiste kościoły naszych 

czasów, gdzie ludzie będą spędzali wszyst-
kie soboty i niedzielę i głównie tam robić 
zakupy. Minęło kilka lat i gdzie jesteśmy, 
kto ma największy problem z modelem 
biznesowym? - nie małe sklepy tylko wiel-
kie hipermarkety. Także przestrzegam 
przed liniową ekstrapolacją. Tak się składa, 
że trendy, którymi jesteśmy poddawani na 
pewno nie są trendami liniowymi. Obecnie 
obserwowany trend koncentracji nie musi 
oznaczać, że za lat dziesięć będziemy mieli 
do czynienia z tym samym. Być może 
pojawi się trend totalnej decentralizacji 
i  to będziemy obserwować w przyszłości. 
Wielkie firmy zarabiają na efekcie skali, 
ale płacą za to np. tempem wprowadzania 
zmian. Jako przedsiębiorca wiem co znaczy 
skala i wiem co znaczy strata tempa, wiem, 
że nie ma jednego idealnego rozwiązania, 
jest zawsze awers i rewers.

Jak będzie wyglądała gospodarka przy- 
szłości? Często słyszymy kasandryczne 
wizje wieszczące upadek kapitalizmu.

Zawsze istniał popyt na katastroficzne 
przepowiednie. Parafrazując: pogłoski 
o śmierci kapitalizmu są cokolwiek prze- 
sadzone. Czym jestem naprawdę rozczaro-
wany to nie kapitalizmem, a ekonomią i jej 
postępami, ponieważ chyba wszystkie jej 
teorie zostały podważone. W zrozumieniu 
tego, jakie prawa rządzą gospodarką, co 
jest przyczyną, a co skutkiem, dalej mamy 
gigantyczne problemy. 

Jedni wyciągają z tego wnioski, że reguł 
ani praw nie ma. Ja z tego wyciągam inny 
wniosek – to, że nie znano reguł fizyki przed 
Galileuszem, czy przed Newtonem – nie 
znaczy, że prawa te nie działały. Tak samo 
działają reguły działalności gospodarczej, 
procesów makro i mikroekonomicznych. 
To, że ich nie znamy nie znaczy, że ich nie 
ma. Wierzę, że ekonomia stoi obecnie 
przed ogromnym rozwojem. Doczekamy 
czasów kiedy ekonomia będzie nam 
mówiła jak tworzyć dobrobyt, a polityka jak 
ten dobrobyt dzielić. To jest moje marzenie 
o gospodarce przyszłości.
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Krzysztof Pawiński – absolwent Akademii Górni- 
czo-Hutniczej. Współtwórca i prezes Grupy 
Maspex – wiodącego producenta na rynku pro- 
dukcji soków, nektarów i napojów, przetworów 
warzywnych i owocowych, dań gotowych, makaro-
nów, suplementów i produktów instant.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy 
Maspex osiągnęły w 2017 r. poziom 4,42 mld zł., co 
czyni Maspex jedną z największych firm w Europie 
Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów 
spożywczych.



Jakie państwo, taka kultura
paweł płoski
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– Póki mamy system państwa zaangażowanego, to instytucje 
będą sposobem na utrwalanie systemu, na stabilizowanie pewnych 

rozwiązań. Nie dziwi mnie zatem, że obecne kierownictwo 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworzy kolejne 

narodowe instytucje, bo to jest sposób na zapewnienie trwałości 
jakiegoś działania - mówi Paweł Płoski w rozmowie 

z Agatą Wittchen-Barełkowską.
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Skąd się biorą pieniądze na kulturę? 

W XX wieku idee upowszechniania kul- 
tury pojawiły się zarówno w koncepcjach 
socjalistycznych, jak i koncepcji welfare 
state. Uznano, że kultura może być waż- 
nym czynnikiem równowagi społecznej, 
co było szczególnie ważne po drugiej 
wojnie światowej. Przełożyło się to na nie- 
prawdopodobne zwiększenie liczby insty-
tucji kultury w Europie – ale nie tylko, także 
w Stanach Zjednoczonych.

W Europie już prawie od 70. lat obec-
ność pieniędzy publicznych w kulturze jest 
naturalna – pomaga poprawiać dostęp-
ność, wspiera ambicje i jakość. Dotacja 
jest stałym i niezbędnym elementem gry 
w przypadku organizowania instytucji zaj-
mujących się kulturą wysoką.

Dotacja nie jest zatem w kulturze czymś 
zaskakującym czy nowym. Jest wręcz ele-
mentem niezbędnym, co oczywiście rodzi 
nieustające pytania, jak i w jakiej skali te 
dotacje przyznawać.

Jak system wsparcia kultury z  pie- 
niędzy publicznych narodził się 
w Polsce?

W II RP dopiero w latach trzydzie-
stych władze państwowe zrozumiały sens 
i  potrzebę ingerowania i zaangażowania 
w kulturę, także patrząc na to, co dzieje się 
u sąsiadów – zarówno w Trzeciej Rzeszy, 
jak i w ówczesnym Związku Radzieckim. 
System wsparcia rodził się bardzo powoli.

Warto sobie uświadomić, że w mię-
dzywojniu, w naszym kraju nie działała 
stabilnie ani jedna opera. Inne instytucje, 
jak na przykład Teatr Wielki w Poznaniu, 
działały i zawieszały działalność, wstrzą-
sane nieustannymi kryzysami.

Pojawiła się sieć domów kultury, biblio-
tek, teatrów, a także sieć stałych teatrów 
lalkowych, sieć oper z baletami. Warto 
pamiętać, że w krajach zachodnich za 
sprawą idei państwa dobrobytu również 
tworzono w tym czasie sieci instytucji 
publicznej, uważając, że to buduje kulturę 
społeczeństwa, demokratyzuje dostęp do 
kultury. 

Jak funkcjonowały instytucje kultury 
w PRL? 

Przykładowo teatry funkcjonowały przez 
prawie cały okres PRL-u, blisko 40 lat, jako 
przedsiębiorstwa państwowe. W komen-
tarzach wówczas wygłaszanych w prasie 
czy przez polityków pojawiały się wątpli-
wości: co to za przedsiębiorstwa, skoro 
ciągle generują stratę? Nawet wówczas 
dla niektórych dotacje nie były oczywisto-
ścią. Jednak ci, którzy mówili „coś tu nie 
gra z tymi teatrami”, w tym samym czasie 
nie zauważali, że państwo przeznaczało na 
dwa, trzy wielkie zakłady pracy, na wiel-
kie fabryki, tyle samo dotacji z powodu 
straty, jak w przypadku wszystkich teatrów 
w Polsce, których w latach 60. i 70. funkcjo-
nowała blisko setka! 

Tu jedno zastrzeżenie: jednocześnie 
było wówczas w ludziach teatru poczu-
cie, że dotacja nie powinna wystarczyć na 
wszystko. W dobrym tonie uznanych reży-
serów było, żeby generować jak największe 
dochody z biletów. Wpływy z kasy stano-
wiły czasem nawet 30-40 procent budżetu 
instytucji. Osiągano to dzięki gwiazdom 

Teatr dotowany był od zawsze w mniejszej lub 
większej skali. Zarówno w przypadku starożyt-
nej Grecji, jak i potem teatrów fundowanych 
przez władców Rzymu czy władców nowożytnej 
Europy – duże królewskie czy narodowe teatry 
zawsze były finansowane publicznie, a teatr za-
wsze był drogim przedsięwzięciem. 

Na poważnie wsparcie instytucjonalne, i związa-
ne z nim duże pieniądze, powstało po 1945 roku, 
trochę na wzór radziecki. 
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aktorskim, dzięki ciekawemu repertuarowi, 
dzięki relacji z Zachodem: sztuki amerykań-
skie, angielskie czy francuskie w  różnych 
okresach wzbudzały duże zainteresowanie. 
Można powiedzieć, że z jednej strony było 
myślenie, że przedsiębiorstwo nam trochę 
uwłacza, ale z drugiej strony bycie przedsię-
biorczym nie było w złym tonie. Oczywiście 
była to przedsiębiorczość w warunkach 
realnego socjalizmu, która ostro zrewido-
wana została przez zmianę ustrojową, kiedy 
okazało się, że w kapitalizmie jest trudniej 
niż sobie początkowo wyobrażano. 

Jak zmiana ustroju wpłynęła na 
instytucje kultury w Polsce? 

Wejście ustroju kapitalistycznego i zwią-
zana z tym zmiana logiki państwa była 
zmianą generalną.

Instytucje uczyły się w biegu i dopasowy-
wały do warunków, jakie zaczęto tworzyć. 
Sytuacja była następująca: ustrój się zmie-
nia, zasady finansowania się zmieniają, 
ale nikt nie mówi „likwidujemy was”. Jest 
trochę tak, że póki ludzie mają pracę i pie-
niądze, to walczą – i w wielu instytucjach 
walczono. W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
dział techniczny czy młodsi aktorzy praco-
wali na parkingu, żeby zarobić pieniądze. 
Czepiano się najróżniejszych sposobów, 
żeby te dodatkowe dochody pozyskać. Bo 
nagle okazało się, że trzeba wypracować 
20-30 procent więcej nie w ramach honoru 
domu, tylko po to, żeby mieć na rachunki 
i na pensje dla ludzi. Ten moment spowo-
dował, że polskie instytucje kultury, bo to 
nie tylko teatry, bardzo szybko nauczyły 
się kapitalizmu. I co więcej, nauczyły się go 
w takich ramach, w jakich działają insty-
tucje kultury w całej zachodniej Europie, 
szczególnie w takich krajach, jak Niemcy 
czy Austria, gdzie te systemy są bardzo 
podobne.

Wydaje się, że państwo nie odpowie-
działo sobie w momencie transformacji, 
czego chce, co powinno zlikwidować, na 
co nas nie stać. Na wszystko nas było 

stać, a jeszcze ludzie kultury pokazywali, 
że są w stanie zacisnąć pasa, żeby tylko 
instytucja działała, żeby jej pochopnie nie 
likwidowano.

Nasze instytucje kultury bardzo szybko 
weszły do Europy i bardzo szybko przeszły 
transformację. I była to taka transformacja, 
na jaką zezwalało państwo. Bo trzeba sobie 
powiedzieć jeszcze jedno – jeśli mamy 
jakieś usługi publiczne: opiekę zdrowotną, 
edukację czy kulturę, w których ważnym 
graczem jest państwo, to one są tegoż 
państwa emanacją – emanacją myśle-
nia o tym, jak pewne rzeczy powinny być 
zorganizowane.

Jak dziś myśli się o instytucjach kultury 
w Polsce? 

Po 1989 roku wytworzył się styl traktowa-
nia instytucji kultury jako tworów dziwnych, 
niechcianych, niewydolnych. Tak jakby 
publiczne instytucje zależały od kogoś 
innego, a nie od władzy publicznej. A insty-
tucje są dokładnie takie jak państwo – tak 
samo etatystyczne, tak samo efektywne. 
Mniej lub bardziej. Tak jak różnią się od 
siebie choćby ministerstwa. 

Jestem przeciwny likwidowaniu insty-
tucji, ponieważ pewną niewypowiedzianą 
logiką systemu w naszym kraju jest założe-
nie, że jak jest instytucja, to są pieniądze. To 
nie dotyczy tylko kultury. 

W związku z tym pieniądze zawsze się 
znajdą. Czasem więcej, bo jest koniunktura, 
a czasem mniej. Dowcip polega na tym, że 
likwidowanie instytucji kultury jest najgor-
szym scenariuszem, bo dotacja, którą niby 

Jak jest instytucja, która ma się czymś zajmo- 
wać i dostaje dotację podmiotową, to niezależ-
nie, czy to jest instytut badania literatury, lasu 
czy czegoś innego, nikt nie jest zainteresowany 
jej likwidacją, bo likwidacja oznacza protesty, 
awantury, strajki etc. 
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w ten sposób oszczędziliśmy, wyparuje 
z systemu prędzej czy później.

Wydaje się, że nie zanosi się na zmianę. 

Nie dziwi mnie zatem, że obecne kierow-
nictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tworzy kolejne narodowe 
instytucje, bo to jest sposób na zapewnie-
nie trwałości jakiegoś działania. 

Jak wygląda w naszym kraju za- 
rządzanie instytucjami kultury i ich 
funkcjonowanie? 

Pewien dyrektor całkiem świetnie 
prosperującej biblioteki, zdobywającej fun-
dusze unijne i granty, powiedział mi kiedyś: 

I tutaj rozciąga się ogromny obszar sku-
teczności i nieskuteczności.

W zeszłym roku w Lizbonie byłem 
w  dwóch muzeach teatralnych: marione-
tek oraz muzeum teatru i tańca. Niewielkie 
muzeum marionetek było cudownym, 
nowoczesnym miejscem, otwartym na 
każdego, z podpisami w języku angielskim 
i portugalskim, świetnie zaprojektowanym 
i dostępnym. Natomiast muzeum teatru 
istniejące od 40 lat to był czyściec. Miało 
się poczucie, że ta instytucja została zapro-
jektowana lata temu i nikt tam już nic nie 
planuje. Tylko się coś dostawia albo dole-
pia. Obie instytucje były publiczne: jedna 
młodsza i niezwykle interesująca, druga 
tradycyjna i martwa, z której ma się ochotę 
uciec czym prędzej.

Paweł Płoski – Teatrolog, redaktor, wykładowca. 
Kierownik działu literackiego Teatru Narodowego 
w Warszawie. Pełnomocnik dziekana ds. studenc-
kich na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej 
Akademii Teatralnej. Autor raportów dotyczących 
organizacji teatrów dla MKiDN (2009), SDT (2010), 
IAM (2011), Malta Festival (2014). Redaktor książek, 
m.in. serii „Teatr. Krytycy”, w ramach której przygo-
tował tom „Kto ma mieć pomysły? Szkice i felietony 
teatralne z lat 1978–2008 Jerzego Koeniga” (2014).

Póki mamy system państwa zaangażowanego, 
to instytucje będą sposobem na utrwalanie sys-
temu, na stabilizowanie pewnych rozwiązań. 

Kultura u nas, podobnie jak w całej 
Europie, jest finansowana publicznie 
i raczej to się nie zmieni. Warto jednak dys-
kutować, jak ją należy organizować.

„Nie ma zarządzania w kulturze – jest zarzą-
dzanie. Jest zatem planowanie, kierowanie, 
controlling”. 

W Polsce mamy świetnie zarządzane i zorga-
nizowane ministerstwa, szpitale i instytucje 
kultury. Mamy też takie, które zorganizowane 
są źle i zarządzane w archaiczny sposób. 



Młodzi ludzie chcą, by ich praca miała sens 
Agnieszka Zarzyńska

WYWIADY

Pracownik też może być przedsiębiorczy i innowacyjny – mówi 
Agnieszka Zarzyńska w rozmowie z Maciejem Piotrowskim.
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Przez dwa semestry obserwowałaś 
studentów podczas realizacji war-
sztatów „Rynek Pracy: Instrukcja 
Obsługi”, które prowadziłaś na kilku 
polskich uczelniach. Istnieje taka 
obiegowa opinia, że młodzi Polacy są, 
jak to się mówi, roszczeniowi? Czy to 
prawda?

W trakcie zajęć zaskoczyło mnie coś 
odwrotnego do roszczeniowości. Okazuje 
się, że studenci łatwo rezygnują ze swoich 
praw albo są ich nieświadomi.

Jak się to objawia?

Jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie 
wchodzący na rynek pracy postrzegali 
samo wynagrodzenie jako coś, co na star-
cie nie do końca im się należy. Myślę, że 
teraz to się powoli zmienia. 

Mimo to wciąż studenci uważają za 
naturalne, że przy pierwszym zatrudnieniu 
nie powinni oczekiwać zawarcia umowy 
o pracę, że trzeba sobie na nią dopiero 
zasłużyć. Istnieją społeczne praktyki, 
które mówią, że gdy wchodzi się do firmy, 
zaczyna się od umowy-zlecenia, nawet jeśli 
występuje stosunek pracy, a dopiero osoby 
ugruntowane na rynku pracy mogą mieć 
jakieś wymagania.

Co im na to odpowiadaliście podczas 
warsztatów?

Pokazywaliśmy, że niezależnie od tego, 
jaki masz staż pracy w momencie, kiedy 
występują trzy czynniki – kierownictwo, 
ciągłość oraz ustalone miejsce i czas 
wykonywania zadań – to prawnie umowa 
o pracę musi być zawarta. Wśród studen-
tów nie ma świadomości, że istnieje taka 
forma jak umowa o pracę na czas próbny, 

która została stworzona właśnie do tego, 
aby wdrożyć pracownika, sprawdzić, czy 
pracownikowi i pracodawcy dobrze się 
współpracuje. Tymczasem do tego celu 
na dzisiejszym rynku używa się umowy 
o dzieło lub zlecenia, które zupełnie nie są 
do tego przeznaczone. 

Jacy więc tak naprawdę są młodzi 
ludzie w Polsce? Na czym im zależy?

Ważne dla nich jest, żeby ich praca miała 
sens. Zależy im na poczuciu podmioto-
wości. Chcą czuć, że nie tylko wykonują 
zlecone zadania, ale mają wpływ na to, 
jak działa organizacja, jak są zaplanowane 
ich działania. Cenią dobrą komunikację 
między nimi a przełożonymi. Chcą, żeby 
ich wizja była doceniona, chcą współtwo-
rzyć firmę. Jako osoba, która prowadziła 
własną działalność, myślę, że jest to dobre 
nie tylko dla pracownika, ale dla samej 
organizacji. Zupełnie inaczej pracuje 
ktoś, kto ma możliwość identyfikowania 
się z firmą, niż osoba, która nie ma z  nią 
żadnego związku. Znam też sytuację z dru-
giej strony. Wcześniej pracowałam jako 
asystentka projektu w  organizacji poza-
rządowej i miałam pewne zadania do 
wykonania. Robiłam to, ale nie zależało mi 
na pracy, bo nie byłam traktowana jako 
pełnoprawna członkini zespołu. Dopiero 
w momencie, gdy dostałam przestrzeń do 
tego, żeby móc coś zaproponować, gdy 
moje pomysły były słyszane i realizowane, 
brane na poważnie, to szczerze pokocha-
łam swoją pracę i byłam w stanie dla niej 
wiele zrobić. W takich sytuacjach jesteśmy 
lepszymi pracownikami.

Czy młodzi ludzie są przygotowani do 
wejścia na rynek pracy?

Moim zdaniem nie. 

Zarówno firmy, jak i pracownicy przyjmują za-
łożenie, że za pracę się płaci i darmowe staże 
zanikają.

W procesie edukacji nie ma takiego momentu, 
w  którym dowiadujemy się, na czym polega 
współczesna praca. 
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Młodzi ludzie nie uważają, że to coś waż-
nego, nie szukają informacji na ten temat.

Jak więc wygląda ich wiedza?

Wszyscy mamy na starcie jakieś pojęcie 
o formach umów i że odprowadza się od 
nich składki. Jednak nie wiemy niestety, 
na jakie uprawnienia pracownika i praco-
dawcy to się przekłada, jaki ma to skutek 
dla ich przyszłego życia. 

Nie mają uporządkowanej wiedzy 
na ten temat, co często było widać na 
naszych zajęciach. Potrzebowali w tych 
kwestiach jasnych komunikatów, żeby się 
odnaleźć – dotychczas było to opisane skom- 
plikowanym językiem prawniczym, nawet 
na popularyzatorskich portalach. Nie ist-
niał taki zbiór wiedzy, z którego studenci 
mogliby czerpać. Nie ma systemowego 
sposobu przekazywania tej wiedzy. 

Czego w takim razie brakuje w polskim 
systemie edukacji?

Byłam w szoku, gdy sobie to uświadomiłam. 

A przedmiot szkolny pod nazwą pod- 
stawy przedsiębiorczości?

To przedmiot zaprojektowany z punktu 
widzenia przedsiębiorcy. To nie jest nic 
złego – ważne, żeby w szkołach uczyć tej 
perspektywy. Warto wzmacniać w ludziach 

poczucie, że mogą działać, realizować 
swoje pomysły, mogą brać za nie odpo-
wiedzialność, przewodzić ich realizacji. 
To istotne rzeczy, ale powinny być co naj-
mniej uzupełnione edukacją pracowniczą. 
Ona powinna zaczynać się na etapie szkół 
ponadpodstawowych. Nie wszyscy będą 
przedsiębiorcami, szefami. Ale wszyscy 
będą mieli epizod pracy dla kogoś – przy-
najmniej krótki. Proporcje są jednak 
zdecydowanie odwrotne. A poza tym, 
żeby być dobrym przedsiębiorcą, trzeba 
rozumieć sytuację pracownika. Pomaga 
to dobrze zarządzać, być empatycznym, 
rozumieć potrzeby osób zatrudnianych 
i pomagać im w ich realizacji. Warto prze-
kazywać młodym ludziom wiedzę z tych 
dwóch zakresów – jak budować dobre 
miejsce pracy i jak je współtworzyć. Osobą 
przedsiębiorczą, innowatorem można być, 
nie tylko zakładając własny biznes. Można 
być zwykłym pracownikiem, który jeśli 
dobrze czuje się i ma dobrze zorganizowane 
miejsce pracy, może proponować pomysły, 
które zrewolucjonizują życie organizacji.

Edukacja przedsiębiorcza od pracowni-
czej różni się podejściem – w tej pierwszej 
mówi się, że ty, jako jedna osoba, podejmu-
jesz działalność. W edukacji pracowniczej 
chodziłoby też o to, żeby uczyć się dzia-
łać wspólnie, w zespole i żeby realizować 
własne aspiracje w grupie.

Zaczęliście od pracy ze studentami. 
Co im proponowaliście? Czy po prostu 
uczyliście ich zasad z Kodeksu pracy?

Nie, przede wszystkim pokazywaliśmy, 
jak można go w praktyce wykorzystać, żeby 
nie tylko egzekwować swoje prawa, ale też 
mieć coś do zaproponowania swojej firmie. 
Uważamy, że studenci powinni wiedzieć, 
jak budować dobre relacje ze swoimi współ-
pracownikami i ze swoimi przełożonymi, 
jak organizować swoją pracę, komuniko-
wać się, budować relacje, być asertywnym. 
To wszystko jest ważne dla sukcesu danego 
biznesu – pozwala budować dobrze 

Studenci chętnie decydują się na umowy-zlece-
nia lub o dzieło, bo wtedy mogą dostać więcej 
pieniędzy. Nie są uczeni przyszłościowego my-
ślenia, nie są świadomi, jaki ma to wpływ na ich 
emeryturę czy plany założenia rodziny. 

W Polsce w ogóle nie istnieje coś takiego jak 
edukacja pracownicza. Praca to jest jeden z pod- 
stawowych wymiarów egzystowania człowie-
ka. Istnieje więc ogromna nisza. 
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działającą organizację. Współpracując 
z  osobą przygotowaną w  ten sposób, nie 
traci się czasu na konflikty.

Przekazywaliśmy konkretną wiedzę, 
ale pamiętając o tym, że ważna jest sfera 
umiejętności z organizowania pracy i  za- 
rządzania nią. W Polsce wiele mówi się o 
przedsiębiorczości i innowacyjności w kon-
tekście zakładania własnej działalności, 
ale równie dobrze można o tym mówić 
przy okazji bycia pracownikiem, który nie 
tylko wykonuje zadania, ale sam ma coś do 
zaproponowania. 

A czy nie jest tak, że każdy chciałby 
być przedsiębiorcą-szefem, a mało kto 
pracownikiem?

Jest pół na pół. Modne też jest bycie 
freelancerem. Chodzi jednak o potrzebę 
podmiotowości, a nie szefowania. O tym 
przede wszystkim marzą młodzi ludzie. 
Boją się, że staną się szeregowymi pracow-
nikami i stracą wpływ na to, co się będzie 
z nimi działo.

Jakie konkretne narzędzia dajecie 
studentom?

Stworzyliśmy scenariusz zajęć akade-
mickich. Wywodzimy się z tego środowiska 
i tam najłatwiej było nam zacząć. Zajęcia 
oparte są o biografię pracowniczą. W ich 
trakcie studenci wymyślają bohaterkę, 
która ma być podobna do nich. Mają się 
z  nią utożsamić i razem z nią „wejść na 
rynek pracy”. Zaczynają od momentu, kiedy 
myślą o studiach, swojej przyszłości i zawo-
dzie. Myślą o tym, co kieruje ich wyborem, 
co na to wpływa – czy chęć realizacji siebie, 
swoich talentów, czy skupienie na tym, byle 
znaleźć jakąkolwiek pracę. To taki element 
uświadamiania sobie, czego chcę, jakie są 
moje zasoby możliwości, kompetencje i jak 
z nimi wejść na rynek pracy.

Co następuje dalej?

Potem uczymy się, jak szukać pracy – ale 
nie w takim standardowym sensie. W istnie-
jącej ofercie mówi się o autoprezentacji – jak 
„sprzedać się” w CV i na rozmowie kwalifi-
kacyjnej. Pomyśleliśmy, że nie będziemy 
dublować tego tematu  – tego uczą biura 
karier, chcieliśmy uzupełnić tę ofertę. 

Co więc robicie?

Uczymy studentów np. jak czytać oferty 
pracy w taki sposób, żeby się dowiedzieć, 
czy w danym miejscu zrealizujemy swoje 
potrzeby. Zastanawiamy się, jaką informa-
cję przekazuje pracodawca potencjalnemu 
pracownikowi poprzez formę ogłoszenia. 
Później ćwiczymy rozmowę kwalifikacyjną. 
Zachęcamy uczestników warsztatów do 
refleksji i przybrania takiej postawy, żeby 
zadbać o swoje potrzeby i swoją podmioto-
wość. Dalej podpisujemy wspólnie umowę, 
czyli dowiadujemy się, jakie są rodzaje 
umów, formy zatrudnienia i  samozatrud-
nienia. Uczymy się o składkach i  ubez- 
pieczeniach – jak forma zatrudnienia prze-
kłada się na inne obszary życia: zdrowie, 
emeryturę, rodzinę. 

Co dzieje się na warsztatach po 
„zatrudnieniu” waszej bohaterki?

W następnej fazie uczymy kultury organi-
zacyjnej – ćwiczymy różne trudne sytuacje, 
analizujemy, dlaczego one się wydarzyły. 
Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak 
nie dopuszczać, żeby sytuacje konfliktowe 
powstawały. Czasem jako pracownicy czu-
jemy w takich momentach, że to nasza wina, 
ale na omawianych przez nas przypad-
kach jasno widać, że błędów pracowników 
można unikać, dobrze organizując pracę. 
Uczymy się też diagnozowania sytuacji 
trudniejszych jak dyskryminacja czy mob-
bing – gdzie się zgłosić, jak się organizować 
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pracowniczo, jak się wspierać. Pokazujemy 
też, jak tworzyć własne miejsce pracy – ale 
nie tak standardowo. Jest już wiele kursów 
o tym, jak założyć własny biznes, start-up. 
My mówimy o spółdzielniach, turkusowych 
organizacjach.

Co to takiego? 

To przedsiębiorstwa organizowane jak 
najbardziej horyzontalnie, gdzie funkcje 
zmieniają się, a pracownicy sami zarządzają 
sobą. Nikt nie jest na stałe przywiązany 
do jednej roli, na przykład kierowniczej. 
Pracownicy w procesie rozpoznają swoje 
możliwości i pragnienia, komunikują je 
innym, wspólnie dzielą się pracą, ale dany 
podział jest aktualny przez jeden projekt. 
Potem role mogą się zmienić. Z kolei spół-
dzielnie to przedsiębiorstwa, które należą 
do pracowników. Każdy, kto w niej pracuje, 
ma głos, ma wpływ na jej rozwój i mu na 
nim zależy. Gdyby nie zależało, to wpły-
wałoby to na dochody całej firmy, a tym 
samym jego.

Jak studenci na to reagują?

Pozytywnie. Widać to nie tylko w  an- 
kietach ewaluacyjnych, ale i w ich wypo-
wiedziach. Mówili, że to jedyny tego 
rodzaju kurs, który przeszli na studiach, 
nie tylko jeśli chodzi o tematykę, ale i o for- 
mę. Staramy się zaprojektować zajęcia 
w  sposób najbardziej interaktywny, war- 
sztatowy. Niesamowite dla mnie było po- 
czucie wdzięczności uczestników kursu 
za to, że ktoś ich słucha. Cieszyli się, że ich 
historie są dla kogoś ważne, że my się do 
nich odnosimy, wracamy do nich. To dużo 
mówi o konstrukcji uniwersytetu, gdzie 
student jest przede wszystkim biernym 
odbiorcą wszystkich treści.

Zmieniała im się też perspektywa spoj-
rzenia na podejście do pracy. Wielokrotnie, 
np. przy omawianiu praw pracowniczych, 

słyszeliśmy słowa: „Gdybym to wiedziała, 
inaczej rozmawiałabym z pracodawcą”. 

Jakie negatywne trendy i zachowania 
dostrzegłaś u studentów?

Ich przesadny indywidualizm. Gdy 
rozmawialiśmy o tym, jak wspólnie roz-
wiązywać trudne sytuacje w pracy, byli 
bezradni. Nie mieli świadomości, jak można 
współpracować, aby osiągać cele innych 
osób, ale też swoje. Podczas naszych zajęć 
mieli okazję się przekonać, że samodzielne 
działanie może rozwiązać tylko indywidu-
alne, bieżące potrzeby, a grupowe zmienić 
całą kulturę organizacji i wzmocnić pra-
cowników jako takich.

My wtedy pokazywaliśmy, jakie jest 
prawo i w jaki sposób chroni obie strony – 
pracodawcę i pracownika. 

Jak przekuć wasze pomysły w  sys- 
temowe rozwiązanie? Czy chcieli- 
byście, żeby to nie były tylko pojedyncze 
zajęcia na kilku katedrach, ale żeby to 
rzeczywiście mogło oddziaływać na 
wszystkich ludzi?

Marzy się mi, żeby przeformułować pod-
stawy przedsiębiorczości w szkołach albo 
wprowadzić drugi przedmiot o edukacji 
pracowniczej. Każda osoba, kończąc edu-
kację obowiązkową, powinna znać swoje 
obowiązki, podstawowe prawa i wiedzieć, 
jak tworzyć dobre, kreatywne miejsce 
pracy – nie w kontekście fizycznym, tylko 
organizacyjnym. Oczywiście, to duża praca 
lobbingowa do wykonania, więc staramy 

Wielokrotnie zdarzało się też, że studenci 
przyjmowali perspektywę pracodawcy, a nie 
pracownika. Gdy rozmawialiśmy o umowie o pra-
cę, studenci rezygnowali z niej, argumentując, 
że to nieopłacalne dla pracodawcy.
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się jako środowisko akademickie działać 
na poszczególnych uniwersytetach. Zdaję 
sobie sprawę, że to długa ścieżka z trudną 
pracą polityczną i organiczną do wykona-
nia. Chcemy wykorzystać to, że mówi się 
teraz o rynku pracownika. Może uda się 
stworzyć program, z którym można by 
wchodzić do szkół i techników.

Jak opłacałoby się to przedsiębiorcom 
i państwu polskiemu?

Znacznie lepszym i bardziej efektywnym 
pracownikiem jest ktoś, kto utożsamia się 
z firmą, komu szczerze leży na sercu dobro 
organizacji. Podmiotowe traktowanie jest 
podstawą takiego poczucia. Wtedy po 
prostu chce się działać. Poczucie odpowie-
dzialności i przywiązanie do miejsca pracy 
będzie wzmacniało poczucie związku 
z  państwem, jego zarządzaniem, wpływu 
na swoje otoczenie. To właśnie jest nasz 
cel, których chcemy realizować: stworzenie 
świadomego pracownika i obywatela.

Agnieszka Zarzyńska – współtwórczyni pro-
gramu „Rynek pracy: instrukcja obsługi”



Trzy spojrzenia na źródła kapitalizmu
piotr górski

By lepiej zrozumieć nadzieje i zagrożenia jakie niesie kapitalizm, 
warto przyjrzeć się jego początkom.

FELIETONY
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N
asze postrzeganie 
rzeczywistości de-
terminuje działa-
nia. To, w jaki spo-
sób rozpoznajemy 
daną sytuację na 

podstawie docierających do 
nas informacji przekłada się na podejmo-
wane przez nas decyzje i postępowanie czy 
to w życiu prywatnym czy zawodowym. 
Kiedy dany obraz rzeczywistości stworzony 
przez wartości i słowa zostaje powszechnie 
przyjęty, a liczne osoby zaczynają kierować 
się nimi możemy mówić o pewnej formacji 
społeczno-kulturowej. To z kolei przekłada 
się również na życie gospodarcze. 

Jedną z form życia gospodarczego jest ka- 
pitalizm. Dyskutując o jego współcze- 
snych kształtach warto wrócić do jego 
początków i przyjrzeć się kulturowym uwa-
runkowaniom, które przyczyniły się do 
dominacji kultury kapitalizmu w  Europie 
w XVII-XVIII wieku. Podążymy tu za trzema 
wybitnymi myślicielami – Albertem Hirsch- 
manem, Maxem Weberem i  Fernandem 
Braudelem, którzy w  odmiennych czyn-
nikach doszukiwali się odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego kapitalizm zrodził się 
właśnie na Zachodzie i czemu właśnie 
w tamtym okresie.

KAPITALIZM JAKO PROJEKT 
POLITYCZNY 

W książce “Namiętności i interesy. U inte-
lektualnych źródeł kapitalizmu” Hirschman 
pokazuje, w jaki sposób działalność nakie-
rowana na zysk stała się cenioną, uznawaną 
za wartościową i mile widzianą aktywno-
ścią, a co więcej miała przyczyniać się do 
powstania lepszego, bardziej łagodnego 
i ogładzonego społeczeństwa, za sprawą 
stałości i przewidywalności osób dbających 
o swój interes. 

Punktem wyjścia – podążam tu za 
myślą Hirschmana – była przezwyciężenie 
namiętności kierujących ludźmi – zarówno 
rządzących, jak i rządzonych – przyczy-
niających się do społecznie negatywnych 
skutków, takich jak wojny, wewnętrze 
i  zewnętrzne, czy oddawanie się różnym 
rodzajom żądz – żądzy władzy, chwały czy 
pieniędzy. Te ostatnie „łatwo” i w dużych 
ilościach można było oczywiście zdobywać 
chwalebnie, choć w sposób krzywdzący 
innych – na przykład jako łup wojenny lub 
podstępnie poprzez zabór. 

O ile we wcześniejszych wiekach mocno 
potępiano te trzy skłonności ludzkie, to 
okres renesansu pomógł na spojrzenie na 
człowieka, z pewną dozą gorzkiej akcepta-
cji, „takim jakim jest”. Już wtedy ta refleksja 
miała przyczyniać się do stworzenia, jakby-
śmy dziś powiedzieli, projektu politycznego, 
czego najbardziej znamiennym przykła-
dem była myśl Niccolo Machiavelli. Wiedza 
o człowieku i jego naturze miała ułatwiać 
rządzenie państwem. 

POZA NAMIĘTNOŚCIAMI I ROZUMEM 

W refleksjach nad człowiekiem wciąż 
dominował podział na namiętności i  ro- 
zum. Doszło do głosu przeświadczenie, że 
namiętności są destrukcyjne, a rozum nie- 
skuteczny.

Przemiany dokonujące się od XVI do XVIII 
wieku, nie były zatem nakierowane na efekty 

W okiełznaniu człowieka nie pomagała ani re-
ligia, ani moralizująca filozofia; ani tłumienie 
jego namiętności, ani ujarzmianie i wykorzysta-
nia ich na rzecz dobra ogółu. Poszukiwano więc 
innych narzędzi, które sprawiłyby, że człowiek 
będzie mógł stać się lepszy, a porządek spo-
łeczny bardziej przyjazny.

ekonomiczne, lecz przede wszystkim politycz-
ne, społeczne, a nawet moralne.
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W XVII wieku nadzieję dostrzeżono 
w zasadzie równoważenia się namiętności 
i uznano ją za najlepszy sposób radze-
nia sobie z ich destrukcyjnymi skutkami. 
Do zastosowania zasady potrzebne było 
wyodrębnienie różnych rodzai namiętno-
ści i uznanie jednych za mniej szkodliwe od 
innych. Choć nie wynikało to z konkretnego 
namysłu czy wyrafinowanej kalkulacji, 
w  XVII wieku o chciwości mówiono najmniej 
negatywnie. Pozwoliło to upowszechnić 
przekonanie, że w  zarabianiu pieniędzy 
nie ma nic niestosownego. Wcześniej 
działalność handlowa, bankowa czy wy- 
twórcza nie była dobrze widziana przez 
chrześcijaństwo i uznawana przez nie za 
działania niegodne, z trudem tolerowane. 
„Aby owa radykalna przemiana warto-
ściowania mogła stać się przekonująca 
i  spowodować czasowe zawieszenie głę-
boko zakorzenionych schematów myślenia 
i sądzenia, trzeba było wyposażyć tę »upor- 
czywą« namiętność w dodatkową cechę, 
a  mianowicie w nieszkodliwość”(s. 56) – 
podsumowuje Hirschman. 

Dbanie o własne korzyści materialne 
zaczęto nazywać interesami. Kategoria 
ta stała się obok namiętności i rozumu 
ważnym czynnikiem opisu rzeczywistości, 
w którym upatrywano nadziei na rozwiąza-
nie wszystkich trudności, które te pierwsze 
rodziły, a ten drugi z nimi sobie nie radził. 
„Interes nie zwiedzie” – brzmiała znana 
maksyma w tamtych czasach.

NADZIEJE I ZAGROŻENIA 

Hirschman zauważa: „Z jednej strony, 
jeśli człowiek będzie się kierował swoim 
własnym interesem, będzie się miał cał-
kiem dobrze (…). Z drugiej strony, inni 
na tym skorzystają dlatego, że podjęte 
przez zainteresowanego działanie staje 
się czytelne i przewidywalne, zupełnie 
jak gdyby był on osobą cnotliwą” (s. 51). 
Dostrzeżono w tym wielką korzyść nie 
tylko dla gospodarki, ale przede wzyst-
kim kultury i  polityki. Najdobitniej wyraził 

to Monteksiusz. Francuski myśliciel łączył 
rozwój handlu z łagodnością i ogładą 
zarówno w relacjach między ludźmi, jak 
i między narodami, a także moralnością 
ludzi. 

W XVIII wieku pozytywne przesłanie kapi-
talizmu tkwiące w tym przekonaniu mogło 
dać impuls do działania wielu osobom 
w sferze gospodarki. Jednak rzeczywistość, 
jak często bywa, nie spełniła pokładanych 
oczekiwań, tych którzy chcieliby ją podpo-
rządkować swojemu umysłowi i nadziejom. 
Paradoksalnie, to co miało być największą 
siłą pokojowego projektu politycznego, 
czyli „nieszkodliwa” chciwość związana 
z interesem własnym, z czasem została 
uznana za cechę negatywną i wielokrot-
nie udowodniła, że stanowi zagrożenie 
dla samego kapitalizmu. Może błąd tkwił 
w wierze w zdolność ludzi do rozpoznania 
interesu własnego, muszącego uwzględ-
niać również dynamiczne i w niewielkim 
stopniu znane otoczenie?

Drugie, podniesione przez Alexis'a de 
Tocqueville'a, wiązało się z odwróceniem 
się osób zajętych własnymi interesami od 
spraw publicznych i niebezpieczeństwo 
popadnięcia w tyranię, w szczególności 
wtedy, gdy będzie ona sprzyjać utrzyma-
niu ich pozycji i szans na powiększenie 
dobrobytu. 

Hirschman upatruje źródeł powstania 
kapitalizmu w strategii projektu politycz-
nego mającego stworzyć pokojowy świat 
oraz lepszego człowieka. Amerykański 
ekonomista nie wątpi, że właśnie dzięki 
idealizmowi tkwił w tej wizji powab 

Szybko spostrzeżono inne zagrożenia dla po-
rządku politycznego, które rodziła kultura 
kapitalistyczna. Pierwsze, na które zwracał 
uwagę Adam Ferguson, to bardzo silna pozycja 
osób bogatych mogących korumpować władzę, 
mając w rzeczywistości większy wpływ niż ci 
formalnie ją posiadający. 
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pozwalający urzec wielu i usprawiedliwić 
swoje działania i formację kulturową. W ten 
sposób zrodził się intelektualny i moralny 
grunt pod rozwój kapitalizmu.

ZBAWIENIE W SŁUŻBIE KAPITALIZMU 

Z kolei Max Weber starał się wykazać 
korzenie kapitalizmu w indywidualnych 
strategiach osób. Przedstawił je w książce 
“Etyka protestancka a duch kapitali-
zmu”. Teza o protestanckich źródłach 
kapitalizmu tak silnie utkwiła w naukach 
społecznych, że zapomina się o zastrze-
żeniu jaki poczynił w swojej pracy, że 
„wpływy religijne jedynie współuczestniczyły 
w  jakościowym kształtowaniu i ilościowej 
ekspansji tego [kapitalistycznego – przyp.
PG] »ducha«” (s. 64). Niemiecki socjolog nie 
miał wątpliwości, że do powstania kapitali-
zmu, a dokładniej jego ducha, przyczyniły 
się także czynniki związane ze specyficz-
nym dla kultury Zachodu racjonalizmem, 
przejawiającym się w prawie i admini-
stracji umożliwiającym przewidywalność 
i kalkulację, nauce i rozwoju techniki, eko-
nomicznym bilansie przedsiębiorstwa oraz 
organizacji pracy. Te warunki były dla 
powstania kapitalizmu niezbędne. 

Do rozważań nad religijnymi podsta-
wami skłoniła Webera obserwacja, że 
w  Niemczech posiadaczami kapitału są 
głównie protestanci, znacznie rzadziej 
katolicy. Korzeni takiego stanu rzeczy 
doszukiwał się w różnicach doktryn 
wyznań chrześcijańskich. Do XVIII wieku 
religijna etyka silniej niż inne wskazówki 
„sztuki życia” kształtowała postawy osób. 
Te wynikające z etyki protestanckiej oka-
zały się niezwykle przydatne w rozwoju 
kapitalizmu.

ZADANIA I ZOBOWIĄZANIA 

Purytanizm, ze swym ascetyzmem 
i wstrzemięźliwością, dowartościował życie 
doczesne traktowane jako zadanie, zara-
bianie pieniędzy oraz „skąpstwo”, które 

przez wieki były uznawane za coś niegod-
nego. Taka filozofia życia od XVI wieku 
ugruntowywała się w społecznościach pro-
testanckich. Po dwóch wiekach w pełni 
wyraził ją Benjamin Franklin tworząc swo-
isty katechizm ducha kapitalizmu, tak jak 
go rozumiał Weber. Ta postawa nie miała 
nic wspólnego z „żądzą pieniądza”, ani nie 
opierała się na radościach życia, była zwią-
zana z poświęceniem i wymaganiem od 
siebie.

Obowiązek zawodowy Weber opisuje 
w następujący sposób: „pracować tak, jakby 
praca była celem samym w sobie”, jakby 
była „powołaniem”. Wymienione cechy 
umożliwiają sprawne prowadzenie biznesu, 
tak niezbędne zdobycie zaufanie klienta 
oraz motywację do ciężkiej pracy. To cechy 
dobrego przedsiębiorcy oraz dobrego pra-
cownika, osób osiągających sukces w tym 
co robią. Właśnie oni są bohaterami opo-
wieści o kapitalizmie, bez których nie 
mógłby powstać i się rozwijać. Dla prote-
stantów te sukcesy doczesne były ważne, 
ponieważ dowodziły miłości Boga do danej 
osoby będącej warunkiem koniecznym 
zbawienia. Jednak już u Franklina widzimy 
brak odniesienia do religii.

WYTWARZANIE I ZANIK ETYKI 
PROTESTANCKIEJ 

Weber nie zgadzał się z twierdzeniem, 
że nieograniczona żądza posiadania jest 
związana z kapitalizmem. Ta namiętność, 
używając kategorii Hirschmana, występo-
wała wszędzie, a kapitalizm zrodził się na 
Zachodzie i najlepiej rozwijał w kulturze 
protestanckiej, będącej w dużej mierze 

Franklinowski człowiek wyrażający ducha ka-
pitalizmu, to osoba uczciwa, godna zaufania, 
dbająca o powiększanie swojego kapitału, 
a  nie jego rozpuszczanie, punktualna, pracowi-
ta, pełna umiaru, a przede wszystkim sprawna 
w swoim zawodzie – w tym czym się zajmuje.
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zaprzeczeniem namiętności. Co więcej 
brak skrupułów w prowadzeniu intere-
sów Weber wiązał z kulturami, w których 
przemiany mieszczańsko-kapitalistyczne 
dokonywały się później, a „etyka prote-
stancka” dopiero musiała się wytworzyć. 

Pisząc swoją książkę na początku XX 
wieku, Weber już dostrzegał, że duch asce-
tyczny tak ważny dla powstania i rozwoju 
kapitalizmu zniknął. W 1975 roku Daniel 
Bell w Kulturowych sprzecznościach kapi-
talizmu pokazał, jak kapitalizm oparty na 
ascetyzmie i wstrzemięźliwości rodzi swoje 
zaprzeczenie – kulturę konsumpcjonizmu; 
zmienia się również forma nagrody – nie 
jest ona już odłożona na przyszłość, lecz 
ma być osiągnięta natychmiast. 

GOSPODARKA RYNKOWA A 
KAPITALIZM 
Inaczej niż Hirschamn i Weber na kapi-

talizm patrzy historyk Fernand Braudel. 
W zwięzłej formie przedstawił swoją per-
spektywę podczas wykładów w 1976 na 
Uniwersytecie Johna Hopkinsa, opierają-
cych się na badaniach do książki Kultura 
materialna, gospodarka i kapitalizm 
XV-XVIII wiek. Wykłady ukazały się drukiem 
pod tytułem Dynamika kapitalizmu. 

Francuski historyk odróżnia gospodarkę 
rynkową od kapitalizmu. Ta pierwsza jest 
obecna w całej historii Europy, a także 
w  innych częściach świata. Wiąże się z  wy- 
mianą odbywającą się w obrębie określo-
nego obszaru na podstawie znanych reguł 
i zapewnia potrzeby danej społeczności. Na 
mniejszą skalę odbywa się na targach czy 
poprzez handel obnośny, a na większą na 
jarmarkach oraz giełdach, gdzie pojawiła 
się instytucja kredytu. Ten drugi poziom 
w XV wieku już wyróżniał Europę. Nad nim 
rozpościerał się kiełkujący kapitalizm, który 
z czasem zaczął wchłaniać gospodarkę 
rynkową.

WYPACZENIA SYSTEMU CZY JEGO 
ISTOTA? 

Kapitalizm dla Braudla pojawia się 
tam, gdzie przestają obowiązywać jasne 
zasady gospodarki rynkowej. Cechują 
go zatem nieprzejrzystość, brak możli-
wości kontroli oraz to, co dziś nazywamy 
asymetrią informacji. Dzieje się tak po 
części dlatego, że łańcuchy wymiany się 
wydłużają. U kapitalistów – osób wyspecja-
lizowanych w negocjacjach, potrafiących 
zmieniać specjalistyczne branże w zależ-
ności od koniunktury – pojawia się również 
chęć maksymalizacji zysku, czyli to co 
Hirschman i Weber nazywali żądzą posia-
dania. W tak pojmowanym kapitalizmie 
ważną rolę zaczynają odgrywać kontakty 
z władzą, umożliwiające prowadzenie dzia-
łalności, a także powodzenie lub jego brak. 
Pojawienie się i rozwój handlu dalekomor-
skiego, z którym mamy do czynienia od 
XV wieku oraz budowanie kapitału na nim 
sprzyjało narodzinom kapitalizmowi. Ale te 
wszystkie elementy są tym samym, czym 
dla Webera był racjonalizm, warunkiem 
koniecznym. 

Kluczową rolę w oczach francuskiego 
historyka odgrywała jednak struktura 
społeczna. „Kapitalizm zawdzięcza rozwój 
i sukcesy określonym warunkom spo-
łecznym. Wymaga spokojnego ustroju 
społecznego, a także pewnej neutralno-
ści, słabości czy życzliwości państwa”(s. 95). 
Potrzebny jest zbiorowy „podmiot procesu 
kapitalistycznego”, dla którego podsta-
wowym wartościami będą cierpliwość 
i nastawienie na długie trwanie, wykracza-
jące poza życie jednego pokolenia i mające 
przynieść sukces potomkom (można 
powiedzieć namiastka życia wiecznego). To 
właśnie dzięki tym cechom było możliwe 
powstanie burżuazji, która początkowo 
żerowała na warstwie uprzywilejowanej 
– właścicielach ziemskich, by następnie 
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przejąć ich dobra, wejść w jej szeregi i się 
w niej roztopić. 

Kapitalizm ma więc w sobie z jednej 
strony, potencjał niszczący zastany porzą-
dek, z drugiej tworzy hierarchie, które 
następnie chętnie utrwala. To napię-
cie dobrze widać i dziś. Jedni widzą 
w  nim szanse, które pozwolą dorobić się 
i  poprawić swoją pozycję, wystarczy tylko 
wprowadzić proste i równe zasady. Inni 
z kolei, widzą w nim zabetonowanie hie-
rarchii społecznej, na której korzystają 
jedynie uprzywilejowani. Dotyczy to nie 
tylko danego społeczeństwa, ale także 
porządku światowego.

***

Zobaczyliśmy trzy spojrzenia na początki 
kapitalizmu. Wiążą się one z trzema per-
spektywami – polityczną, indywidualną 
opartą na motywie religijnym oraz spo-
łeczną. Każda z nich oferuje pozytywne 
przesłanie chętnie podchwytywane przez 
zwolenników systemu kapitalistycznego, 
jak również zagrożenia oraz negatywne 
skutki, na które zwracają uwagę jego kry-
tycy. Co jednak najważniejsze, w żadnej 
z perspektyw kluczowej roli nie odgrywają 
kwestie ekonomiczne, takie jak wzrost 
gospodarczy. Warto więc przygadać się 
kulturowym aspektom kapitalizmu – jego 
jawnej lub ukrytej agendzie – by lepiej 
rozpoznać i zrozumieć otaczającą nas 
rzeczywistość.



Ludzie a konkurencyjność
anna ciuła

Wyzwania, przed którymi stoją firmy, a tym samym i osoby 
nimi zarządzające, nierozerwalnie powiązane są ze zjawiskami 
globalizacji biznesu i rozwojem technologii. 

FELIETONY
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D
zięki nowoczesnym narzędziom 
komunikacji, takim jak Skype czy 
wideo-konferencje, jesteśmy w  sta- 
nie skontaktować się z naszym  
partnerem biznesowym/klien-
tem/pracownikiem z dowolnego 

miejsca na świecie, a przesłana wiadomość 
może zostać odebrana tuż po jej wysłaniu. 
Wpływa to m.in. na przyspieszenie proce-
sów decyzyjnych, umożliwia też współpracę 
pomiędzy zespołami roboczymi składają-
cymi się z osób zatrudnionych w  różnych 
krajach. Jednak nie było tak zawsze. 
W  Polsce za symboliczną datę początku 
historii Internetu uważa się rok 1991. Od 
tego czasu minęło więc niespełna 30 lat.

Trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze 
nie tak dawno do kontaktów biznesowych 
wykorzystywano faksy, listy czy telegramy, 
a jeszcze wcześniej posłańców. Ówczesnym 
wyzwaniem dla biznesu było więc to, jak 
skrócić czas przepływu informacji i ogra-
niczyć koszty. Obecnie mamy powszechny 
dostęp do tylu narzędzi i technologii, iż nad-
rzędnym problemem nie jest już długi czas 
oczekiwania na informację zwrotną czy 
wysokie nakłady, lecz posiadanie w swoich 
strukturach ludzi o odpowiednich kompe-
tencjach, doświadczeniu i wiedzy, a także 
umiejętne nimi zarządzanie. 

Nie oznacza to, że firmy nie muszą się 
już martwić się o koszty czy też dążyć do 
usprawnienia procesów. Wręcz przeciw-
nie, pozostaje to ich priorytetem, ale aby 
osiągnąć wysoką efektywność, potrze-
bują w swoich strukturach odpowiednich 
pracowników.

LUDZIE, LUDZIE, LUDZIE 

To właśnie oni odpowiedzialni są za 
wszystkie decyzje, od operacyjnych po 
strategiczne. Pomimo tego, że dysponują 

zaawansowanymi narzędziami, które 
wspierają proces decyzyjny, często stają 
przed koniecznością poddania danych 
dodatkowej analizie. Podjęcie decyzji 
wymaga bowiem szerszego kontekstu 
informacyjnego, a nierzadko też intuicji, 
której maszyna, Excel czy bardziej zaawan-
sowany program nie posiada.

Jack Welch, były CEO General Electric, 
powiedział podczas jednego ze swoich 
wywiadów: „Zabierzcie mi wszystko, ale 
zostawcie moich najlepszych ludzi. Mówię 
wam, że w przeciągu pięciu lat zbudujemy 
wszystko na nowo”. Nie on pierwszy i nie 
ostatni zauważył, że

Kiedyś firmy budowały i opierały swoją 
przewagę konkurencyjną np. na innowa-
cyjności, know-how czy technologii. Dzisiaj 
podstawę konkurencyjności stanowią 
właściwi ludzie na właściwych miejscach. 
Utożsamianie się z firmą i poczucie wspól-
noty sprawiają, iż pracownicy identyfikują 
się ze stawianymi przed nimi i ich organi-
zacją celami, gwarantując tym samym ich 
skuteczniejszą realizację. Przekłada się to 
na zwiększenie konkurencyjności firmy, dla 
której pracują.

PRZYWÓDZTWO POŻĄDANĄ 
KOMPETENCJĄ 

Konkluzja jest więc prosta: największym 
wyzwaniem dla współczesnego biznesu 
jest pozyskanie odpowiednich zasobów 
ludzkich oraz umiejętne zarządzanie nimi. 

Dodatkowo organizacje powinny skupić 
swoje działania na kształceniu i rozwoju 

Za większością procesów w organizacjach (na-
wet tych, które zostały już zautomatyzowane) 
stoją ludzie.

główną determinantą sukcesu czy porażki orga-
nizacji są ludzie, którzy nią zarządzają i w niej 
pracują. 

Firmy potrzebują skutecznych liderów o kompe-
tencjach przywódczych, potrafiących zarządzać 
ludźmi. 
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pracowników o wysokim potencjale ro- 
zwojowym i predyspozycjach do zarzą-
dzania innymi. Duży nacisk należy położyć 
na zarządzanie talentami w organizacji, 
a także tworzenie programów rozwojo-
wych ukierunkowanych na: wzmocnienie 
pożądanych w organizacji kompetencji, 
a także dających możliwość wykorzystania 
przez pracowników wcześniej zdobytego 
doświadczenia. Takie podejście daje prze-
strzeń do rozwoju, ale i również popełniania 
błędów, gdyż to właśnie na porażkach naj-
więcej się uczymy.

ZDERZENIE POKOLEŃ 

Wśród największych wyzwań stojących 
przed pracodawcami w 2018 roku auto-
rzy raportu przygotowanego przez Hays 
„Raport Płacowy 2018. Trendy na rynku 
pracy” wymieniają:

• niewystarczającą dostępność specja-
listów dysponujących określonymi 
kompetencjami i umiejętnościami,

• coraz wyższe oczekiwania kandy- 
datów, 

• dużą rotację (aż 44 proc. pracowników 
zamierza w przeciągu najbliższych 
12  miesięcy zmienić pracę, z czego 
26 proc. planuje dokonać tej zmiany 
w ciągu 6 miesięcy),

• rosnąca konkurencja wśród firm 
(walka o talent).

Do powyższej listy należy dołączyć 
również problem wielopokoleniowości 
w  miejscu pracy. Starsi pracownicy coraz 
dłużej pozostają aktywni zawodowo, nato-
miast młodzi coraz wcześniej rozpoczynają 
pracę. Obecnie w większości firm współ-
pracuje ze sobą kilka pokoleń, których 
podejście do pracy i pracodawcy, motywa-
cja, sposób wykonywania zadań znacząco 
się od siebie różnią.

To pokazuje, że pracodawcy będą 
musieli zmierzyć się z problemem wielo-
pokoleniowych zespołów i umiejętnie nimi 
zarządzać. 

POKOLENIE Y (MILENIALSI) 

Ponadto coraz większym wyzwaniem 
staje się umiejętność zarządzania przed-
stawicielami młodego pokoleniem, czyli 
tzw. milenialsami (zwanymi też pokole-
niem „Y”). Nie można od nich oczekiwać 
takiej samej postawy i podejścia do pracy 
jak od ich poprzedników, tzw. pokolenia „X”. 
Milenialsów cechuje duża niecierpliwość, 
roszczeniowość i szybka chęć rozwoju. 
Muszą też widzieć sens swojej pracy, aby 
skutecznie realizować powierzone zadania 
i się w nie angażować. Oczekują od swojego 
przełożonego bieżącej informacji zwrotnej 
na temat postępów swojej pracy. 

Nie oznacza to, że są gorszymi pracow-
nikami od poprzedników (pokolenia X czy 
wcześniejszych pokoleń) – są po prostu inni. 
Firmy muszą nauczyć się, jak umiejętnie 
zarządzać ich oczekiwaniami, aby wydobyć 
olbrzymi, drzemiący w nich, potencjał.

EDUKACJA A RZECZYWISTOŚĆ

Problemem, z którym borykają się 
pracodawcy, jest również przygotowa-
nie absolwentów do wykonywania pracy, 
nawet jeśli podejmują ją w wyuczonym 
zawodzie. 

Obecny program nauczania na wszyst-
kich poziomach edukacji jest za mało 
dostosowany do potrzeb rynkowych. Zbyt 
duża część programu studiów skupiona 
jest na wiedzy teoretycznej, a za mało 
jest zajęć praktycznych, które pozwoliłyby 
młodym ludziom lepiej zrozumieć powią-
zanie teorii i nauki z praktyką zawodową. 
Za mało uwagi i czasu w szkołach i na 

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, 
kiedy w jednym pokoju pracuje kobieta w wieku 
60 lat, która nigdy nie korzystała z Internetu, 

a po drugiej stronie biurka absolwentka, która 
dopiero co skończyła 24 lata i praktycznie wy-
chowała się na urządzeniach mobilnych. 
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uniwersytetach poświęca się rozwojowi 
kompetencji, których posiadanie w  mo- 
mencie zatrudnienia jest pożądane przez 
pracodawcę. Warto wymienić tu chociażby 
takie kompetencje jak: umiejętność pracy 
w zespole, wystąpień publicznych, kry-
tycznego i analitycznego myślenia czy też 
formułowania wniosków. 

Biznes powinien być aktywnie włączony 
w proces projektowania programów kształ-
cenia. Należałoby stworzyć środowisko 
obopólnych korzyści, w którym w zamian 
za pomoc w opracowaniu programów czy 
też prowadzenie przez biznes zajęć dydak-
tycznych, potencjalni pracodawcy mieliby 
bezpośredni dostęp do przyszłych pra-
cowników. Takie praktyki spotkać można 
na niektórych uczelniach, ale brak jest 
ich odgórnej koordynacji ze strony mini-
sterstwa edukacji. Stanowią one dobrą 
praktykę, a nie rozwiązanie systemowe. 
Żyjemy w czasach, gdzie pewne jest jedy-
nie to, że nic nie jest pewne. Zmiana na 
stałe zagościła w organizacjach. Model biz-
nesowy cechujący się dużą elastycznością 
i dynamizmem nikogo już nie dziwi, staje 
się tak naprawdę oczywistą koniecznością. 
Tak samo niezbędne jest skupienie się na 
ludziach w organizacji i zweryfikowanie, 
czy w swoich strukturach posiadamy pra-
cowników, którzy będą w stanie efektywnie 
przeprowadzić organizację przez zmiany, 
stawią czoła wyzwaniom w rzeczywistości, 
w której przyszło nam funkcjonować i przy-
gotują firmę na niepewną przyszłość. 



Bezpieczna Polska

Rafał Zaniewski

Kto kieruje, kto dowodzi? Czyli o czym nie pamiętamy, reformując 
system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
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K
westie bezpieczeń-
stwa i obronności są 
na stałe wpisane 
w treść debaty pu-
blicznej w naszym 
kraju. Trudno się 

temu dziwić, ponieważ są 
to tematy, które dotyczą żywotnych inte-
resów Rzeczpospolitej. Tylko czy dysku-
sja publiczna odzwierciedla prawdziwe 
problemy obronności naszego państwa? 
Dylematy związane z  powstaniem Wojsk 
Obrony Terytorialnych, niedoszły zakup 
śmigłowców czy kwestie dotyczące syte-
mu obrony przeciwlotniczej rozgrzały do 
czerwoności scenę polityczną, jak również 
szczelnie wypełniły komentarzami serwisy 
informacyjne. Tylko czy debata o obronno-
ści musi się skupiać wyłącznie na jej mili-
tarnym wymiarze?

Spójrzmy chociażby na niedawny kon-
flikt pomiędzy prezydentem a ministrem 
obrony narodowej dotyczący reformy 
systemu kierowania i dowodzenia siłami 
zbrojnymi (SKiD). Dyskusja na ten temat 
związana jest wyłącznie z aspektami woj-
skowymi. Zarówno w przekazie medialnym, 
jak i z wypowiedzi polityków i publicystów 
nie dowiemy się, że SKiD jest tylko elemen-
tem większej całości – systemu kierowania 
obroną państwa (SKOP). Systemu, który jest 
odpowiedzialny za funkcjonowanie cało-
ści struktur państwowych w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. 
Dlaczego o tym wspominam? Bo warto 
mieć świadomość tego, jak naprawdę 
wygląda kierowanie obroną państwa.

Oczywiście SKiD to bardzo ważny ele-
ment funkcjonowania państwa w czasie 
wojny. Co do tego chyba nikt nie ma wąt-
pliwości. Z założenia ma zapewnić sprawne 
rozwinięcie sił zbrojnych oraz ich działanie 
w warunkach konfliktu zbrojnego. 

Dlatego SKiD jest wyłącznie częścią sys-
temu kierowania obroną państwa, który 
kompleksowo ma zagwarantować ciągłość 
podejmowania odpowiednich decyzji i dzia- 
łań, które mają na celu obronę naszej 
ojczyzny.

Zasadniczym elementem SKOP są 
organy władzy państwowej, w tym te naj-
ważniejsze, jak prezydent, prezes rady 
ministrów i ministrowie, wojewodowie 
oraz organy samorządu terytorialnego. To 
od ich świadomości i przygotowania do 
działania w warunkach zagrożenia będzie 
zależeć skuteczność funkcjonowania pań-
stwa w  czasie wojny. Czy w toczącej się 
debacie publicznej możemy się o tym 
dowiedzieć? Niestety nie. 

Dlatego kolejną kwestią, którą warto 
zauważyć, jest przygotowanie do działania 
najważniejszych osób w państwie. 

Czy są organizowane ćwiczenia obronne 
z ich udziałem? 

Wszystkie osoby piastujące najważ-
niejsze urzędy w państwie powinny być 
przygotowane do realizacji swoich zadań 
nie tylko w czasie pokoju. Dlaczego? 
Ponieważ wiedza oraz nabyte umiejętno-
ści pozwalają na szybką i zdecydowaną 
reakcję, która może okazać się gwarantem 
skuteczności podejmowanych działań. 
Brak przygotowania oraz poleganie jedy-
nie na rozwiązaniach sugerowanych przez 
doradców to duże niebezpieczeństwo dla 
efektywności działania systemu obron-
nego państwa.

Należy jednak pamiętać, że Wojsko Polskie 
to tylko albo aż narzędzie państwa, które ma 

Czy prezydent, premier, ministrowie są odpo-
wiednio szkoleni? Czy posiadają wystarczającą 
wiedzę i umiejętności do podejmowania samo-
dzielnych decyzji w czasie wojny?

służyć obronie naszych najważniejszych warto-
ści i interesów (niepodległości, suwerenności, 
niepodzielności terytorialnej).
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W tym miejscu warto też zauważyć, że 
prawo, które reguluje kwestie przygotowań 
obronnych, ostatni raz kompleksową nowe-
lizację przechodziło na początku XXI wieku. 
W czasie kiedy uwarunkowania naszego 
bezpieczeństwa były zupełnie inne. System 
kierowania obroną zbudowany na bazie 
tych regulacji ma bardzo zhierarchizowaną 
strukturę, w której zniszczenie jednego 
elementu może doprowadzić do poważ-
nych zakłóceń w przekazywaniu i realizacji 
zadań. Ponadto strategiczne decyzje doty-
czące działań obronnych wymagają zgody 
prezydenta oraz prezesa rady ministrów. 
Założenie konsensusu w podejmowaniu 
tak ważnych decyzji jest zrozumiałe. Jednak 
w przypadku współczesnych zagrożeń, 
w tym tych o charakterze asymetrycznym 
oraz działań poniżej progu wojny, może to 
doprowadzić np. do różnic w interpreta-
cji charakteru zagrożenia i opóźnić proces 
decyzyjny.

Mam nadzieję, że kilka przytoczonych 
przeze mnie przykładów może poszerzyć 
spectrum zagadnień, które wymagają 
nowego spojrzenia i reformy. Warto pamię-
tać, że obronność to nie tylko siły zbrojne, 
nowe czołgi, okręty i samoloty. 

Szkoda, że dyskusji na temat reformy systemu 
kierowania i dowodzenia SZ nie towarzyszy 
szersze spojrzenie na całość problematyki 
związanej z kierowaniem obroną państwa. 



Spojrzeć w twarz kapitalizmowi

marcin wojtalik

Kapitalizm to postać, która poklepuje nas po ramieniu, 
podszeptując: staraj się bardziej, bądź sprytniejszy albo pracuj 
ciężej, bo za rogiem czeka cię nagroda. Jeszcze jeden projekt, 
jeszcze jedna udana transakcja, jeszcze parę lat w nielubianej 
pracy, a osiągniesz status, który ci się należy: wymarzone 
mieszkanie albo dom za miastem, lepszy samochód. Słowem: 
normalność – czyli poziom klasy średniej.
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P
oklepujący nas po 
ramieniu towarzysz 
poucza rano, zanim 
jeszcze zjesz śnia-
danie, że trzeba 
bardziej się wysilić, 

bo przecież nie ma czegoś 
takiego jak darmowy obiad. Możesz liczyć 
tylko na swoją przedsiębiorczość. Jeśli wyko-
rzystasz szansę, dostaniesz, co ci się należy. 
Ciepłą wodę w kranie już masz, samochód 
kupiłeś na wolnym rynku, a wokół tyle 
atrakcyjnych rzeczy, których by nie było, 
gdyby nie obowiązujący system. Byłaby za 
to bieda, szaro-burość, zamordyzm oraz 
łamanie konstytucji i kręgosłupów.

Mniej przyjemną twarz ma kapita-
lizm dla tych, którzy nie mogą mierzyć 
w status klasy średniej, a zaledwie walczą 
o przetrwanie. Nie mają marzeń o kredycie 
hipotecznym czy urlopie za granicą – nawet 
na raty, a kapitalizm poucza ich protekcjo-
nalnie: nie zasługujesz na luksusy, sama 
jesteś sobie winna, boś leniwa, niezaradna… 
ale haruj więcej, to chociaż utrzymasz się 
na powierzchni. Rzadko poklepuje po 
ramieniu, częściej daje kopniaki. I trzeba 
je znosić, choć bolą, bo nie ma innego wyj-
ścia. Jest kapitalizm.

Ale i tak masz szczęście. Całkiem inną 
mordę ma kapitalizm w innych częściach 
świata. W krajach, które w Polsce nazywa 
się – często z poczuciem wyższości – bied-
nymi i zacofanymi. 

A jeśli dożyjesz do dorosłości, to kapita-
lizm ma dla ciebie ofertę ograniczoną do 
paru scenariuszy.

Możesz żyć, jak twoja rodzina, z uprawy 
roli. Przy odrobinie szczęścia nie wyrzucą 
cię z gospodarstwa siłą, by zwolnić obszar 
pod nową inwestycję, konieczną dla zysków 
zagranicznego inwestora, przy finanso-
waniu z „pomocy rozwojowej” i w imię 
„wolnego handlu” i „rozwoju”.

Możesz też opuścić rodzinę i przyjaciół, 
by udać się do miasta i zasilić armię nisko 
opłacanych, wyzyskiwanych i wykorzenio-
nych pracowników najemnych. Zajęcie to 
marne i wcale nie pewne. Chociaż klasa 
średnia potrzebuje ludzi do wydobycia 
i  przetwarzania surowców, potrzebuje siły 
roboczej w fabrykach, to nikt nie powie-
dział, że akurat twojej. Przecież smartfona 
można wyprodukować w innym kraju, 
a przeniesienie produkcji o tysiące kilome-
trów to mały problem. Kapitał przeniesie 
się bez trudności, ale siła robocza już nie – 
bo dla niej przecież istnieją granice.

Możesz też szukać szczęścia w bogatszym 
kraju. Jeśli przejdziesz tysiące kilome-
trów, przepłyniesz morze i znajdziesz się 
już w Europie, nie oczekuj, że nazywać cię 
będą inaczej niż „gangsterem”, „islamistą”, 
„dzikusem”, „najeźdźcą”, „ciapatym”. 

 – Którą z tych dróg wybierasz dla siebie? – 
pyta kapitalizm. 

Te wszystkie losy ludzkie – od przed-
stawiciela polskiej klasy średniej, aż po 
„ciapatego” – łączy ktoś, kto towarzyszy 
im codziennie: Pan Kapitalizm. Bo nie 
ma innego, realnie działającego systemu. 
Alternatywy to mrzonki – słyszymy zewsząd. 
Na dobre i na złe jest z nami tylko kapita-
lizm ze swoimi licznymi twarzami: całkiem 
miłą i usłużną dla jednego procenta najbo-
gatszych, surowszą i protekcjonalną – ale 
wciąż dość ludzką – dla reszty ludzi w kra-
jach bogatej globalnej Północy, takich 
jak Polska, i całkiem wredną i sadystycz-
nie bezwzględną dla biedniejszej połowy 
ludzkości. 

Gdy robisz przelew do urzędu skarbo-
wego lub opłacasz zaległą fakturę, nie 
potrzebujesz informacji o dalekich krajach, 
statystyk, raportów, opasłych tomów, które 

Tam kapitalizm wali cię pięścią prosto w twarz 
już w pierwszych latach życia. Malaria? Inna 
choroba, na którą są lekarstwa, niedożywienie? 
Cóż za szkoda! Masz pecha, umierasz już jako 
dziecko – bo rodziców nie stać na leki za kilka-
dziesiąt dolarów. Game over. 
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mówią „innym na świecie jest znacznie 
gorzej”. Masz los w swoich rękach i jeśli tylko 
jeszcze bardziej się postarasz, dotrzesz do 
przystanku o nazwie „mój własny, zasłu-
żony dobrobyt”. Bieda wśród innych nas 
nie cieszy, ale i też specjalnie nie smuci. Po 
prostu nie jest naszą bajką, nie mamy na 
nią czasu. Bo mamy do zrobienia jeszcze 
jeden projekt, jeszcze jedną udaną trans-
akcję, jeszcze parę lat w nielubianej pracy 
i wtedy będziemy wreszcie u celu. 

Ale historie ludzi z odległych krajów 
jednak mogą nauczyć czegoś o sytu-
acji nas samych. Z racji pracy i osobistych 
zainteresowań odwiedziłem 40 krajów na 
czterech kontynentach, widziałem więc 
różne twarze kapitalizmu. Niezależnie 
od tego, czy na plaży we Francji czy 
w  Brazylii, w wiejskim domku w środku 
lasu w Kamerunie czy w Nikaragui, w cen-
trum miasta w Ugandzie czy Kazachstanie, 
jedno spostrzeżenie było za każdym razem 
prawdziwe: kapitalizm zawsze będzie dla 
ciebie taki, jaka jest zasobność twojego 
portfela i stan konta w banku. Na nic wiara 
postępowców w nowoczesność, a socjalde-
mokratów w sprawiedliwość społeczną, na 
nic przywiązanie chadeków do społecznej 
gospodarki rynkowej opartej na zasadach 
chrześcijańskich, na nic wiara wolnościow-
ców w rozwalenie systemu.

Jeśli stać cię na iPhone’a i nowy samo-
chód prosto z linii produkcyjnej, to ta wiara 
może nigdy się nie zachwiać.

Świat przecież jest taki piękny, wszystko 
idzie w dobrym kierunku i na bieżąco kory-
gujemy drobne problemy globalizacji. 

Ale jeśli za dużo czytasz, za dużo myślisz, 
za dużo widziałeś, to pewnie tę wiarę chęt-
nie byś porzucił. Ale od razu dodasz: „gdyby 
tylko była alternatywa”. Zatem ze wszelkich 
kryzysów kapitalizm wyjdzie obronną ręką. 

Gdy w wyniku wielkiej mobilizacji spo-
łecznej zatrzymana zostanie kolejna 
umowa na rzecz „wolnego” handlu, to 
tylnymi drzwiami i pod inną nazwą wpro-
wadzą kolejne TTIP z przywilejami dla 
korporacji. Kapitalizm sobie poradzi – 
gorzej z nami, społeczeństwem. 

Sęk w tym, że na brak alternatyw my, 
ludzie, nie możemy sobie pozwolić. Gdy 
rosną nierówności na świecie, a najbo-
gatszy jeden procent i międzynarodowe 
korporacje są w stanie wpływać na całe 
państwa, to zagrożone są nie tylko usługi 
publiczne, państwowe szpitale i zasiłki dla 
niepełnosprawnych, ale też sama istota 
demokracji. I nie mam na myśli tylko jed-
nego – w sumie wciąż półperyferyjnego 
– kraju jak Polska, ale w ogóle przetrwanie 
demokracji na świecie. Gdy zmiany klima-
tyczne stają się nieodwracalne, ich ofiarami 
nie będą tylko ludzie w odległych krajach, 
ale też my sami i nasze dzieci. Gdy świat 
zadłuża się na potęgę, a do władzy docho-
dzą ludzie, którzy wolą wywrócić stolik niż 
grać według tych samych – dodajmy: nie-
sprawiedliwych – zasad, to stają przed nami 
kryzysy, których nawet nie potrafimy sobie 
wyobrazić. Gdy w dalszym ciągu wierzymy 
w niekończący się postęp technologiczny 
bez rozwoju moralnego, sztuczna inte-
ligencja może doprowadzić nawet do 
wyginięcia ludzkości. 

Jeśli masz zdolność kredytową, to wiara w kapi-
talizm może utrzymać się w tobie bardzo długo 
– dopóki możesz na bieżąco spłacać kredyt.

Nigdy nie zapytasz, dlaczego korporacja Apple 
płaci mniej podatków niż powinna, nawet jeśli 
wiesz, że w budżecie jest za mało pieniędzy na 
niepełnosprawnych.

Gdy pojawi się kolejny kryzys finansowy, znowu 
sypniemy z budżetów gigantyczną pomoc dla 
banków prywatnych – okradając nasze spo-
łeczeństwa i obarczając przyszłe pokolenia 
jeszcze większym długiem. 
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Nawet jeśli teraz nie znamy konkret-
nych rozwiązań, to jedno jest pewne: nie 
odbędą się one bez ludzi, którzy ośmielają 
się zakwestionować stan obecny, nie boją 
się poczucia kompromitacji, że mówią coś 
innego niż eksperci i autorytety z telewi-
zji. I nie są na tyle leniwi, by po opłaceniu 
podatku czy zaległej faktury wzruszyć 
ramionami i powiedzieć do siebie: a teraz 
staraj się bardziej, bądź sprytniejszy albo 
pracuj ciężej, bo już za rogiem czeka cię 
nagroda. 

Niektóre z odpowiedzi na te problemy będą 
reformistyczne – aby ulepszyć to, co do się na-
prawić, w tej formie kapitalizmu, którą znamy. 
Inne alternatywy ugodzą w samo jądro kapitali-
zmu, bo... inaczej się po prostu nie da.



Tradycja rodem z PRL

paweł budrewicz

Ponad 40 lat temu sprawiedliwość straciła na znaczeniu. Jest 
zaledwie ubogą krewną konstytucyjnej sprawiedliwości, opatrzonej 
szlachetnym przymiotnikiem „społeczna”. Tak było w czasach PRL, 
tak jest obecnie. 

FELIETONY
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O
d długiego cza-
su kolejne rządy, 
a zwłaszcza obecny 
rząd Prawa i  Spra-
wiedliwości, próbu-
ją nadać systemo-

wi podatkowemu przymiot 
"sprawiedliwego". Jako że żadna sprawie-
dliwość poza społeczną nie zasługuje na 
miano prawdy konstytucyjnej, podatki ma-
ją być nie tylko sprawiedliwe, ale przede 
wszystkim sprawiedliwe społecznie.

Zgodnie z tą ideą sprawiedliwa spo-
łecznie jest progresja podatkowa. Zwykła 
sprawiedliwość poprzestałaby na tym, aby 
podatek dochodowy miał jedną stawkę, 
tę samą dla wszystkich. Wówczas każdy 
płaciłby w formie podatku tę samą pro-
porcjonalnie część dochodu. Jeśli jednak 
podatek ma być sprawiedliwy społecznie, 
to ten, kto zarabia więcej, ma płacić jeszcze 
więcej.

Ulżyć najmniej zarabiającym mogłaby 
kwota wolna od podatku. Ale o dziwo jest 
ona dla wszystkich taka sama – ustalona 
kwotowo. Ach, nie! Posłowie, niezależnie od 
dochodu, korzystają z kwoty wolnej w wy- 
sokości kilkukrotnie wyższej niż reszta oby-
wateli. Widocznie tak jest sprawiedliwie, 
społecznie sprawiedliwie. Cóż, ponad 40 lat 
tradycji robi swoje.

Gdybyśmy nie żyli w kraju sprawiedli-
wości społecznej, lecz w kraju dobrobytu, 
w ogóle nie byłoby kwoty wolnej. Bo nie 
byłoby podatku dochodowego. Który jest 
"ciężarem zbyt ohydnym, aby nakładać 
go na człowieka", jak brzmiało uzasadnie-
nie ustawy z 1816 roku znoszącej w  Anglii 
podatek dochodowy wprowadzony wy- 
łącznie na potrzeby wojny z Francją. Cóż, 
najwyraźniej w ciągu minionych 200 lat 
standardy etyczne znacznie się obniżyły 
i podatek dochodowy już nie jest "ohydny". 
Tempo rozwoju niestety także się obniżyło, 
w czym znaczący udział ma właśnie poda-
tek dochodowy i podatek emerytalny.

Jednak zasadniczym problemem podat-
kowym w Polsce jest to, że głównym 

ciężarem fiskalnym obłożona jest praca, 
czyli źródło utrzymania miażdżącej 
większości Polaków. Najniższy poziom 
opodatkowania pracy to ok. 66%. Jak to 
zostało obliczone? Suma tego, co za pracę 
płaci pracodawca (łącznie z oboma podat-
kami – dochodowym i emerytalnym) to 
ok. 166% tego, co pracownik otrzymuje "na 
rękę". Różnica, owe 66% dochodu netto, to 
podatki. W efekcie pracodawca narzeka, że 
płaci dużo, a pracownik – że zarabia mało. 
I obaj, niestety, mają rację. Tak jest bowiem 
sprawiedliwie. Społecznie sprawiedliwie.

Postulatem podatkowym na dziś jest 
natychmiastowe zerwanie z ideą, że poda- 
tki służą realizacji różnych "górnolotnych" 
celów. Podatki powinny służyć wyłącznie 
uzyskaniu pieniędzy na realizację zadań 
zapewniających społeczności sprawne 
funkcjonowanie – na obronę zewnętrzną 
(wojsko, dyplomacja, szpiedzy), pokój 
wewnętrzny (organizacja systemu sądo-
wo-policyjnego) oraz utrzymanie rządu. 
Całą resztę nie tylko może, ale powinien 
realizować w całości tzw. sektor prywatny, 
czyli normalna gospodarka. I tak przez całe 
stulecia było – do czasu, kiedy przełom XIX 
i XX wieku nie uraczył nas socjalizmem 
w  jego wszystkich najbardziej przerażają-
cych odmianach.

Oderwanie systemu podatkowego od 
chorego pomysłu realizowania różnej 
maści dziwacznych ideologii to funda-
ment naprawy państwa. Ponieważ dopóki 
pieniędzmi zajmuje się rząd, żaden czło-
wiek nie może spać spokojnie. I to jest 
jedyny praktyczny przejaw sprawiedliwości 
społecznej.



Ekonomia dobra wspólnego 
zaczyna się w sercu

Patryk Białas 

Człowiek jest istotą społeczną. Dorasta, pracuje i wypoczywa 
wśród innych ludzi. Realizuje swoje cele wraz z innymi, podobnymi 
sobie. Zostaje członkiem różnych stowarzyszeń, partii 
politycznych lub wspólnot narodowych. Trzecia droga zaczyna 
się, kiedy zaczynasz żyć, pracować i działać według wiary i zasad 
chrześcijańskich.

FELIETONY
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P
o pierwsze, można 
robić biznes, wyżej 
ceniąc wartości i za- 
sady moralne niż 
partykularne inte-
resy. Wielokrotnie 

z szefami oraz stałymi klien-
tami rozmawialiśmy o kierowaniu się 
w  życiu prywatnym i zawodowym zasa-
dami Ewangelii i Dekalogu. Wezwani 
przez ks. Piotra Brząkalika do „policze-
nia się” i  zebrania w jednym miejscu 
osób świadomych odpowiedzialności za 
powierzone im mienie, a przy tym prze-
strzegających zasad Ewangelii i otwarcie 
wypełniających swoje powołanie w roli 
lidera biznesu, w połowie 2013 roku powo-
łaliśmy Stowarzyszenie Chrześcijańskich 
Przedsiębiorców i  Menadżerów „Nostra 
Res”. Stowarzyszenie skupia ludzi sukcesu, 
których talent organizacyjny i czas wykorzy-
stuje się dla budowania dobra wspólnego.

Organizujemy wykłady, konferen-
cje i imprezy kulturalne, które krzewią 
postawy chrześcijańskie. Codziennie da- 
jemy świadectwo. Współpracujemy z dusz- 
pasterstwami przedsiębiorców i  praco- 
dawców oraz innymi instytucjami chrze- 
ścijańskimi. Po drugie,

Transformacja Śląska dzieje się na 
naszych oczach. Toczy się gra sprzecznych 
interesów. Zagrożenie terapią szokową jest 
bardzo realne. 

Dziś na Śląsku potrzebujemy umowy 
politycznej i społecznej w sprawie 

sprawiedliwej transformacji. Powstają pię- 
kne programy dla Śląska, a tymczasem 
trzeba siąść do stołu i ustalić zasady part-
nerskiego porozumienia na najbliższe 
kilkanaście lat. Nie oszukiwać się. Wyżej 
postawić dobro wspólne niż partykularne 
interesy.

Sprawiedliwa transformacja musi być 
rzetelna. Analizując, na ile lat nam zostało 
węgla, musimy brać pod uwagę geologię, 
ekonomikę wydobycia i społeczną akcep-
tację. Biorąc te wszystkie czynniki pod 
uwagę, należy przyznać, że węgiel krajowy 
powoli się kończy (choć geologicznie jest 
go dużo) i powstaje w energetyce luka, 
którą trzeba wypełnić. Nigdzie jednak nie 
zajdziemy, gdy zapomnimy o górnikach 
i branżach z nimi współpracujących, ich 
problemach, obawach i zagrożeniach.

Po trzecie, 

Własność prywatna jest naturalnym 
prawem człowieka. Zasady pomocniczo-
ści, decentralizacji i autonomii regionalnej 
są filarami państwa. Akceptuje rozdział 
Kościoła od państwa. Stoi na gruncie demo-
kratyzmu, jest przeciwna autorytaryzmowi 
i totalitaryzmowi. Stanowi ruch polityczny 
centrowy, dystansujący się od skrajnych 
stanowisk prawicy i lewicy. W  polityce 
międzynarodowej opowiada się za ideą 
integracji europejskiej.

Wielki wkład w program społeczno-
-gospodarczy chrześcijańskiej demokracji 
(popularnie zwanej chadecją) wniosły spo-
łeczne encykliki papieskie: Leona XIII „Rerum 
novarum” (1891), „Graves de communi” 
(1901) i Piusa XI „Quadragesimo anno” (1931) 
oraz późniejsze encykliki Jana XXIII, Pawła 
VI, Jana Pawła II.

można stosować zasady chrześcijańskie 
w zarządzaniu procesem transformacji społecz-
no-gospodarczej regionu. 

Aby transformacja była sprawiedliwa, potrzeb-
na jest ludzka solidarność. Otwarty i szczery 
dialog, w którym będzie miejsce na głos nie tyl-
ko spółek wydobywczych i energetycznych, ale 
przede wszystkim obywateli.

zasady etyczne chrześcijaństwa i społecznej 
nauki Kościoła można realizować w życiu pu-
blicznym. Chrześcijańska demokracja, bo o niej 
mówimy, powstała i kształtowała się w opozycji 
zarówno do socjalistycznego kolektywizmu, jak 
i liberalnego indywidualizmu.
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Znanymi chadekami byli ojcowie założy-
ciele Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 
poprzedniczki Unii Europejskiej: K.  Ade- 
nauer, A. de Gasperi, R. Schuman. Do zna-
nych działaczy chadeckich zaliczę również: 
K.G. Kiesingera, H. Kohla i W. Korfantego.

W końcu, można ideę „dobra wspól-
nego” uczynić fundamentem rozwoju 
kraju. Pierwsze zdanie Konstytucji Rzeczy- 
pospolitej Polskiej z 1997 r. stanowi, że: 
„Rzeczypospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”.

Już w długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowocze-
sności” zaufanie i spójność zostały jednymi 
z globalnych i przyszłych czynników roz-
wojowych naszego kraju. Zmiana postaw 
społecznych zarówno przedsiębiorców, jak 
i konsumentów już następuje. Idea dobra 
wspólnego mocno wybrzmiewa w modelu 
polaryzacyjno-dyfuzyjnym rozwoju kraju.

Bez wątpienia sfera szeroko pojmo- 
wanych wartości będzie wkrótce najbar-
dziej „innowacyjnym” motorem rozwoju 
poszczególnych krajów. Zagadnienie do- 
bra wspólnego stanowi oś, wokół której 
rozpatruje się sferę aksjologiczną w pro- 
gramowaniu rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju.

Już porządek gospodarki ordoliberal-
nej, teorii ekonomicznej powstałej na 
początku lat 30. XX w. opiera się na ele-
mentach zaczerpniętych z katolickiej nauki 
społecznej, ewangelickiej etyki społecz-
nej, teorii socjalistycznej i społecznej teorii 
liberalnej. Sami ordoliberałowie nazywają 
go „trzecią drogą" między neoklasyczną 
ekonomią, leseferyzmem, keynesizmem 
i kolektywizmem.

Ordoliberalizm rozróżnia proces gospo-
darczy i porządek ekonomiczny, w którym 
ten proces się dokonuje. Rolą państwa jest 
aktywnie kształtować i gwarantować porzą-
dek ekonomiczny (niem. Ordnungspolitik), 
lecz nie ingerować w sam proces gospodar-
czy. Istotnymi cechami ordoliberalizmu są: 
zasada prywatnej własności, wolność jed-
nostki, stabilny pieniądz, wolność umów 

i  wyboru kontrahentów, przejrzyste ramy 
instytucjonalno-prawne dla kontroli i  ko- 
ordynacji wolnego rynku. Ideą przewod-
nią  – wspólne dobro realizowane we 
współpracy z neutralnym wobec grup inte-
resu państwem. Na idei ordoliberalizmu 
jest oparta koncepcja niemieckiej społecz-
nej gospodarki rynkowej.

Bez wątpienia praktyki turbokapita- 
lizmu, czy też darwinizmu społeczno-go-
spodarczego na długi czas zdominowały 
rzeczywistość. Kryzysy gospodarcze, domi-
nacja korporacji transnarodowych, spadek 
zaufania do instytucji powoduje potrzebę 
poszukiwań trwałych fundamentów dzia-
łania, zarówno indywidualnych zachowań, 
jak i postaw grup społecznych. W ostat-
nich latach poszukiwania te owocują 
powstawaniem wielu koncepcji społeczno 
– gospodarczych związanych z przestrze-
nią wartości w rozumieniu aksjologicznym. 
Powstają takie nurty jak społeczna odpo-
wiedzialność biznesu, etyka w biznesie, 
koncepcje zrównoważonego rozwoju czy 
ekorozwoju. We wszystkich tych koncep-
cjach można zauważyć próbę ugruntowania 
sfery wartości we współczesnych trendach 
rozwojowych.

Rzeczywistość społeczna bywa trudna, 
ale również fascynująca. Zdarzają się 
nieporozumienia i konflikty. Istnieją nie-
sprawiedliwość i naruszenie godności 
człowieka. Niestety nie unikniemy wojen, 
wyzysku, braku szacunku dla najsłabszych, 
poniżania moralnego i materialnego. Sęk 
w tym, że tak długo, jak nie będziemy rze-
czywistości społecznej po chrześcijańsku 
widzieć, oceniać i działać, tak długo dobro 
wspólne pozostanie ideą zarezerwowaną 
jedynie dla katolickiej nauki społecznej. 
Tymczasem, kiedy obywatele, przedsię-
biorcy i politycy będą zajmować stanowisko 
oraz według wiary i zasad chrześcijańskich 
postępować, wtedy zaczniemy się rozwijać 
i będzie nam się żyło lepiej.

Ekonomia dobra wspólnego zaczyna się 
w sercu.



Jaki kapitalista jest, każdy widzi

Artur Sójka

Wielki, opasły, tłusty, palący cygaro, ubrany w smoking i cylinder 
(ewentualnie melonik). Już z wyglądu wredny i apodyktyczny, 
często poganiający batem wychudzonego biedaka lub wprost 

siedzący na nim. Tak wygląda kapitalista z socjalistycznych 
propagandowych ulotek i plakatów. Czyż to nie sama prawda? 

Opis ten doskonale oddaje, czym kapitalista się zajmuje: 
wyzyskiwaniem. Co to znaczy? To znaczy, że kradnie on owoce 

pracy biednych i wychudzonych proletariuszy. Stąd oni są 
wychudzeni, a on obżarty i emanujący bogactwem. W jaki 
konkretnie sposób kradnie owoce ich pracy? Tego już nikt 

głośno nie mówi. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej na przykładzie 
człowieka-symbolu kapitalisty, jakim był John D. Rockefeller.

FELIETONY
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Z
yskaj, ile możesz, 
zaoszczędź, ile mo-
żesz, rozdaj, ile mo-
żesz” („gain all you 
can, save all you can, 
give all you can”) – 

to maksyma, którą przyjął za 
swoje motto John D. Rockefeller, najbogat-
szy człowiek w historii świata. Najhojniej-
szy filantrop także. Ocenia się, że w roku 
swojej śmierci (1937) zarządzał majątkiem 
w wysokości niemal 1,5 mld dolarów, przy 
ówczesnym produkcie narodowym brut-
to Stanów Zjednoczonych na poziomie 
92 mld dolarów. Co bardzo istotne, w ciągu 
swojego życia oddał na cele charytatywne 
około 550 mln dolarów. Do tej pory, po nie-
mal stu latach od jego śmierci, nadal nikt 
nie przebił tego wyniku. 

Jego przeciwnicy chcą – jak się zdaje – 
tłumaczyć jego filantropię poczuciem winy 
za dorabianie się na plecach robotników 
i wykupowanych konkurentów. Prawda 
jest jednak inna. Standard Oil stało się tak 
potężną korporacją dzięki talentom i pra-
cowitości jej założyciela. Oraz jego misji. 
„Niech dobra praca trwa. Zawsze musimy 
pamiętać, że rafinujemy ropę dla ubogiego 
człowieka i musi być ona dobra i tania” 
pisał w 1885 roku do jednego ze swoich 
współpracowników Rockefeller. Co ozna-
czało dla niego pojęcie „dobra praca”? Był 
zwolennikiem ciągłego postępu, szuka-
nia oszczędności i nowych rozwiązań. Gdy 
jego konkurenci wylewali do rzek benzynę, 
uznawaną w owym czasie za odpad w pro-
cesie produkcji nafty, on wraz ze swoimi 
współpracownikami szukał nowych możli-
wości. Efektem tego było wykorzystywanie 
benzyny jako paliwa, produkcja wazeliny, 

parafiny, olejów, smoły do pokrywania 
dachów czy gumy do żucia. Ocenia się, że 
chemicy Standard Oil wynaleźli ponad 300 
zastosowań dla produktów wytwarzanych 
na bazie ropy naftowej. 

Nierzadko również sam zabierał się do 
fizycznej pracy, czym wzbudzał zdziwienie. 
Był blisko ludzi i interesował się wszystkim, 
co dotyczyło rafinacji ropy. Często powta-
rzana jest historia dotycząca nowego 
standardu lutowania pojemników na naftę. 
Zauważył podczas jednej z inspekcji ten 
proces i postanowił mu się bliżej przyjrzeć. 
Dowiedział się, że w procesie lutowania wiek 
do pojemników przeznaczonych na eks-
port wykorzystywane jest 40 kropel cyny. 
Polecił spróbować z 38 kroplami. Okazało 
się, że tak lutowane pojemniki przecie-
kały. Ale 39 kropel było już w sam raz. Tak 
powstał nowy standard, na temat którego 
powiedział dużo później: „Ta jedna kropla 
cyny zaoszczędziła 2500 dolarów w pierw-
szym roku, ale eksport wciąż się zwiększał 
od tego czasu, podwoił się, zwiększył czte-
rokrotnie – stał się o wiele większy niż był 
w tamtym momencie; a oszczędności 
rosły wraz z nim, jedna kropla na każdym 
pojemniku, sumuje się od tego czasu do 
wielu setek tysięcy dolarów”. 

Historyk Burtom Folsom zauważa, że 
„Czasem dołączał do swych pracowników 
i zachęcał ich. 

Mówi się, że w szczytowym momencie 
potęgi firmy Rockefellera, pracowało dla 
niego około 100 000 ludzi. To potężna liczba, 
zdolna „przewrócić” każdą firmę. Jednak 
tak się nie stało. Dlaczego w epoce wzro-
stu popularności socjalizmu i robotniczych 
strajków tak niewiele perturbacji spotykało 

Dorobił się na przemyśle naftowym. Jego zało-
żona w 1870 roku firma, Standard Oil, wkrótce 
stała się największym graczem na rynku prze-
twórstwa ropy naftowej. W szczytowym okresie 
władała ponad 90 procentami rynku.

O 6.30 rano można było zobaczyć Rockefellera 
„toczącego beczki, układającego obręcze i wy-
wożącego wióry”. Na polach naftowych można 
było zobaczyć Rockefellera próbującego zmie-
ścić dziewiątą beczkę na ośmiobeczkowym 
wozie”. 
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Rockefellera? Okazuje się, że płacił robotni-
kom więcej niż konkurencja. Z własnej woli. 
W żaden sposób nie był do tego przymu-
szany. Rozumiał ciężko pracujących ludzi. 
Sam rozpoczął swoją zawodową karierę 
w  wieku 16 lat jako asystent księgowego 
w  małej firmie handlowej. Ciekawostką 
jest, że swoje pierwsze 50 dolarów (w prze-
liczeniu na dzisiejszą wartość tej waluty 
– około 1000) zaoszczędził w wieku 12 lat 
(zarabiał drobnymi pracami na rzecz sąsia-
dów). Po tym, jak pożyczył je sąsiadowi na 
procent i  po roku otrzymał z powrotem 
z odsetkami, miał postanowić, że nie on 
będzie pracował dla pieniędzy, tylko pie-
niądze będą pracowały dla niego.

Płacił więc pracownikom więcej niż inni, 
dbał o – jak byśmy to dziś powiedzieli – opty-
malizację procesów biznesowych i zarabiał. 
Coraz więcej zarabiał. A jednocześnie coraz 
więcej rozdawał. 

Głęboko wierząca matka wychowała go 
na praktykującego baptystę. Jak napisał Ron 
Chernow w “The Life of John D. Rockefeller, 
Sr.” gdy Rockefeller zdobył pierwszą pracę, 
zanotował w swoim dzienniku, że zdecy-
dował się na przekazanie 6 procent swoich 
zarobków na cele charytatywne. Gdy osią-
gnął wiek 20 lat, przekazywał już 10 proc. 
Donacje te związane były na początku 
z  jego własną wspólnotą religijną. Wraz 
z biegiem lat jednak wspierał również two-
rzenie szkół powszechnych i wyższych dla 
ludności afroamerykańskiej. Znane są rela-
cje dotyczące również wykupowania przez 
niego Afroamerykanów z niewoli, aby 
zwrócić im wolność. Wspierał szkolnictwo, 
opiekę zdrowotną, sztukę. Każde jednak 
jego zaangażowanie społeczne związane 
było z wyznawaną przez niego ideą tay-
loryzmu. Frederick Winslow Taylor – jej 
twórca  – wierzył w efektywność i wydaj-
ność. Szukał sposobów na jej zwiększanie, 
aby wytworzyć więcej w tym samym czasie. 
Rockefeller stosował te zasady zarówno 
w  pracy, jak i filantropii. „Pomoc nieefek-
tywnym, źle ulokowanym i niepotrzebnym 
szkołom jest marnotrawstwem (…) jest 

wysoce prawdopodobne, że wiele środków 
finansowych zostało zdefraudowanych 
na niemądre projekty edukacyjne, które 
mogłyby zostać użyte do budowy narodo-
wego systemu edukacji wyższej adekwatnej 
do naszych potrzeb, jeżeli pieniądze te 
zostałyby odpowiednio ulokowane na 
każdym etapie realizacji – napisał w swojej 
książce pt. „Random Reminiscences of 
Men and Events”. Wymagał więc od insty-
tucji, które dotował, sprawozdań na temat 
sposobów wydatkowania środków oraz ich 
efektywności. W swoich działaniach dobro-
czynnych kierował się więc tymi samymi 
zasadami co w biznesie.

Nie odziedziczył majątku po ojcu. Sam 
go wypracował. Zaczął pracować wcześnie 
i niezłomnie kontynuował swoją ścieżkę, nie 
zważając na przeciwności losu. Kierował się 
stałym katalogiem zasad. Oczywiście i w je- 
go życiu były ciemniejsze karty, na przy-
kład zaangażowanie w trust, zmowę, której 
celem było nieuczciwe potraktowanie kon-
kurencji (gdy zauważył do czego zmierzają 
działania jego wspólników, wycofał się). Był 
jednak kapitalistą z krwi i kości. Znającym 
wartość pracy fizycznej, bo wykonującym 
ją przez długi czas, również wtedy, gdy już 
nie musiał. Uczącym się ciągle i szukającym 
oszczędności i zwiększania efektywności, 
bo klientom się to należy. Rockefeller stwo-
rzył warunki do utrzymywania się z  pracy 
w jego przedsiębiorstwach 100 000 ludzi. 
Kolejnej wielkiej liczbie ludzi stworzył 
warunki do nauki, poprawy zdrowia (swoją 
działalnością charytatywną) czy poprawy 
życia (dzięki produktom, które sprzedawał). 
Koronnym argumentem za jego wielkimi 
zasługami dla – nie bójmy się wielkich słów 
– ludzkości jest fakt, że im większa była 
jego firma (im bardziej zbliżał się do pozy-
cji monopolisty), tym bardziej obniżał ceny 

John D. Rockefeller stworzył imperium. Jak 
w amerykańskim śnie. Zaczynał od zera.
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nafty (z 30 centów za galon w 1869 do 5,9 
centa w roku 1897). 

Aha, był też szczupły.



Gorzki smak cukrowej góry. Czy państwo 
powinno ingerować w media społecznościowe?

Przemysław Antas

Ponad 2 miliardy ludzi używa Facebooka przynajmniej raz 
w miesiącu. 1,4 miliarda ludzi używa go każdego dnia. Liczba 
aktywnych użytkowników Twittera to ponad 330 milionów. Około 
1,5 miliarda ogląda filmy na YouTube. Wartość każdego medium 
społecznościowego jest prostą konsekwencją liczby aktywnych 
użytkowników. Użytkowników, do których może dotrzeć informacja 
handlowa, idee czy przekaz polityczny. 

FELIETONY
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M
edia społecznościowe to nie 
tylko ogromne możliwości, ale 
też ogromne kontrowersje. 
W tym roku dowiedzieliśmy się, 
że niewinny quiz na Facebooku 
doprowadził do wycieku da- 

nych około 87 milionów użytkowników 
(tzw. afera Cambridge Analytica). Znane są 
przypadki blokowania czy usuwania profili 
polityków oraz organizacji pozarządowych. 
Twitter i Facebook zablokowały profil nie-
mieckiej deputowanej Beatrix von Storch 
za komentarze dotyczące muzułmanów 
w Niemczech. W Polsce za „niezgodne 
z regulaminem” zostały uznane m. in. pro-
file o historii Armii Krajowej i Żołnierzach 
Wyklętych. Blokowano też zdjęcia z Marszu 
Niepodległości. Na tle tych zdarzeń pojawia 
się pytanie, czy państwo może ingerować 
w działalność prywatnych firm, które są 
właścicielami mediów społecznościowych.

Pod względem prawnym Facebook czy 
Twitter to prywatne firmy, to nie ulega 
wątpliwości. Ale jak to wygląda od strony 
funkcjonalnej? W 2017 roku Facebook 
osiągnął przychód w kwocie 40 miliardów 
dolarów, z czego w 98 proc. z reklam.

Facebook ma więc liczbę użytkowników 
porównywalną z populacją najludniejszego 
państw na świecie – Chińskiej Republiki 
Ludowej. W samej Polsce ponad 19 mln 
Polaków korzysta z Facebooka. Ok. 3 mln 
użytkowników twittuje po polsku. Media 
społecznościowe zarabiają więc na korzy-
staniu z pewnego dobra publicznego, jakim 
jest populacja danego kraju. Na analogicz-
nych zasadach korzystają ze środowiska 
naturalnego firmy produkcyjne, które emi-
tują gazy cieplarniane czy związki siarki. 
W  tym ostatnim przypadku nie mamy 

wątpliwości, że państwo ma prawo inge-
rować, gdy wykorzystywane jest określone 
dobro publiczne, w tym przypadku śro-
dowisko naturalne. Dlaczego więc nie ma 
prawa ingerować w działalność firm obsłu-
gujących media społecznościowe, np. gdy 
dochodzi do zachwiania pluralizmu, naru-
szenia swobody wypowiedzi czy nadużycia 
w zakresie danych osobowych? 

Ktoś mógłby powiedzieć, że korzystanie 
z Facebooka czy Twittera nie jest obowiąz-
kowe. To prawda, ale na rynku mediów 
społecznościowych konkurencja jest mo- 
cno ograniczona. Każdy z większych ser-
wisów ma na właściwych rynkach pozycję 
wręcz monopolistyczną. To nie powinno 
dziwić, bo mamy tu do czynienia z sytu-
acją zbliżoną do monopolu naturalnego. To 
trochę jak przekonywanie kogoś do tego, 
że nie musi korzystać z usług miejskiego 
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Regulaminy portali społecznościo-
wych mają się nijak do dorobku chociażby 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Nawet Komisja Europejska wytknęła ope-
ratorom portali społecznościowych, że 
przyznanie sobie prawa do jednostronnego 
prowadzenia wykładni zakresu i stosowania 
postanowień regulaminu budzi wątpliwo-
ści prawne.

„Facebook was not originally created 
to be a company. It was built to accom-
plish a social mission - to make the world 
more open and connected.” – pisał Mark 
Zuckerberg do inwestorów, kiedy Facebook 
wchodził na amerykańską giełdę. Słodko. 

Facebook i Twitter to tylko strony interneto-
we, algorytmy, linijki kodu. Wartość przynoszą 
dopiero użytkownicy. Bo nie ma mediów społecz-
nościowych bez społeczeństwa. 

Wybór jak w kołchozowej stołówce – można 
jeść albo nie jeść. 
Serwisy społecznościowe stały się miejscem, 
gdzie realizowane są podstawowe prawa i wol-
ności, gwarantowane i chronione przez prawo 
konstytucyjne i międzynarodowe. 
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Czy taka organizacja powinna być nie-
skrępowana w zakresie arbitralnego 
ograniczania dostępu do usługi czy decy-
dowania, jakie treści mogą lub nie mogą 
być publikowane? Oczywiście pojawia 
się pytanie, kto i jak ma to kontrolować. 
Organy państwa też nie są „święte”, jeżeli 
chodzi o naruszanie praw i wolności oby-
watelskich. Znamienne jest, że media 
społecznościowe dysponujące taką popu-
lacją użytkowników nigdy nie zdecydowały 
się na wprowadzenie mechanizmu, który 
pozwoliłby samym użytkownikom decy-
dować (głosować), jakie treści naruszają 
reguły społeczności, a jakie nie. Być może 
państwo powinno ograniczyć się do 
egzekwowania obowiązku stosowania 
określonych procedur samokontroli przez 
samych użytkowników, zamiast cenzury 
sprawowanej przez anonimowe algo-
rytmy, moderatorów czy funkcjonariuszy 
publicznych. Być może rozwiązaniem jest 
sądowa kontrola decyzji operatora serwisu 
społecznościowego dotycząca blokady 
dostępu do usługi lub publikacji treści. Do 
rozstrzygnięcia jest też kwestia skutecz-
nej egzekucji prowadzonej w stosunku do 
podmiotów, które nie mają „substancji” 
na terytorium Polski – ciężko traktować 
poważnie wszelkie próby ochrony prawnej 
wykonywania praw i wolności w mediach 
społecznościowych bez rozwiązania tej 
kwestii. Być może rozwiązaniem powinna 

Ale gorzka prawda jest taka, że mamy do czy-
nienia z prywatną firmą, której wartość tworzą 
w przeważającej mierze sami użytkownicy, 
która korzysta z dobra wspólnego, jakim jest 
populacja danego kraju, która posiada pozycję 
niemalże monopolistyczną, prowadzi serwis 
mający ogromny wpływ dla wykonywania praw 
i wolności obywatelskich i która praktycznie 
przed nikim nie odpowiada (nawet przed akcjo- 
nariuszami, biorąc pod uwagę strukturę 
akcjonariatu). 

być tu możliwość ograniczenia przepły-
wów pieniężnych z Polski do operatora 
serwisu społecznościowego. Jedno jest 
pewne – świat nie będzie „more open and 
connected”, jeżeli media społecznościowe 
pozostawi się tylko i wyłącznie niewidzial-
nej ręce rynku i kaprysowi widzialnego 
urzędnika korporacyjnego.




